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Kapitel I.

1.

Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium.

Den 30. september 1986 nedsatte justitsministeren en arbejdsgruppe, hvis hovedopgave var at udarbejde forslag til
nye regler om handelsagenter. Arbejdsgruppens kommissorium
havde følgende ordlyd:
"EF-kommissionens første forslag til direktiv om handelsagenter blev fremsat i december 1976 (EFT nr. C 13 af 18.
januar 1977, side 2 ) . Efter høring af det økonomiske og
sociale udvalg og EF-parlamentet fremlagde Kommissionen i
januar 1979 et revideret forslag (EFT nr. C 56 af 2.marts
1979, side 5 ) .
Spørgsmålet om den danske stillingtagen til direktivforslaget har været behandlet i en arbejdsgruppe, der i september 1978 afgav beretning.
Kommissionsloven indeholder regler om handelsagenter. Loven indeholder imidlertid ikke tilstrækkelige beskyttelsesregler i f.eks. opsigelsessituationen, og der har derfor længe været et stærkt behov for nye regler på området.
Under hensyn hertil samt til, at EF-direktivet må forventes vedtaget inden for det næste år, er det fundet hensigtsmæssigt at forberede en dansk lovgivning på området.
Arbejdsgruppen har på baggrund heraf til opgave at udarbejde forslag til nye regler om handelsagenter. Forslaget
skal udformes i overensstemmelse med forslagene i direktivforslaget med henblik på en gennemførelse til dansk ret
af bestemmelserne i direktivforslaget. Forslaget skal der-
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for navnlig indeholde regler om handelsagentens pligter og
beføjelser, agenturgivers pligter, handelsagentens krav på
vederlag, opsigelsesvarsel og good-will erstatning. Arbejdsgruppen bør i forbindelse med arbejdet overveje, om
forslaget mest hensigtsmæssigt vil kunne udformes som et
forslag til ændring af kommissionsloven eller som en selvstændig lov.
Arbejdsgruppen bør ved sit arbejde være opmærksom på den
beretning, som arbejdsgruppen om handelsagenter afgav i
september 1978, betænkning nr. 701 fra 1974 om ændring af
kommissionsloven, samt forslag, der er fremsat og i visse
tilfælde gennemført i de øvrige nordiske lande.
Den 19. marts 1978 blev der indgået en Haager-konvention
om lovvalget i fuldmagts- og kommissionsforhold.
Arbejdsgruppen skal i den forbindelse tage stilling til,
hvorledes denne konvention bør gennemføres i Danmark samt
udarbejde et udkast til regler herom. Arbejdsgruppen bør
ved dette arbejde være opmærksom på reglerne i EF-konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige
forpligtelser.
Arbejdsgruppen kan tilkalde særligt sagkyndige eller andre
til at deltage i drøftelserne i udvalget.
Arbejdsgruppen kan afgive delbetænkning."

2.

Arbejdsgruppens sammensætning.

Formand:

Landsdommer Torben Melchior.

Øvrige medlemmer:

Advokat Herman Federspiel,
Advokatrådet.
Cand.jur. Per Hector,
Danmarks Aktive Handelsrejsende.

- 9 Kontorchef Karin Jacobsen,
Det Danske Handelskammer.
Kontorchef Marianne Levy,
Justitsministeriet.
Advokat Michael H. Svendsen,
Danmarks Agentforening.
Afdelingschef J.C. Warnich-Hansen,
Industrirådet.
Sekretær:

3.

Fuldmægtig Lene Larsen,
Justitsministeriet.

Arbejdsgruppens arbejde.

Arbejdsgruppen har holdt 15 møder.
Arbejdsgruppens formand og sekretær har i oktober 1986
deltaget i et møde med repræsentanter for den svenske kommissionslagskommitté og det norske justitsministerium. De
har endvidere deltaget i et møde i februar 1988 med repræsentanter for det danske, finske, norske og svenske justitsministerium om ændring af kommissionsloven og eventuel ratifikation af Haager-konventionen fra 1978 om hvilken
lov der skal anvendes på kontrakter med mellemmænd og på
fuldmagtsspørgsmål.
Den daværende formand for Landsforeningen af Agent-Firmaer
i Korn- og Foderstofbranchen, grosserer Tage Bundgaard har
som sagkyndig med hensyn til råvareagentur og handel på
varebørser deltaget i et af arbejdsgruppens møder.
Arbejdsgruppen har indhentet en udtalelse fra Skattedepartementet om den skattemæssige behandling i forhold til
handelsagenten og agenturgiveren af den godtgørelse, der i
medfør af lovudkastets §§ 25-29 kan ydes til agenten ved
agenturaftalens ophør.

- 10 Arbejdsgruppens væsentligste opgave har været at udarbejde
et udkast til lov om handelsagenter på grundlag af EF-direktivet. Arbejdsgruppen har fundet det mest hensigtsmæssigt at redegøre for sine overvejelser i form af bemærkninger til arbejdsgruppens lovudkast. Dette er derfor ledsaget af ret udførlige bemærkninger, der kan danne grundlag for Justitsministeriets udarbejdelse af et lovforslag
med bemærkninger. Betænkningens kapitel II og III indeholder et lovudkast med bemærkninger. I kapitel IV redegør
arbejdsgruppen for sine overvejelser vedrørende Haagerkonventionen om mellemmandsforhold og for andre spørgsmål
vedrørende lovvalg.
Herman Federspiel, Advokatrådet, og Per Hector, Danmarks
Aktive Handelsrejsende, har afgivet dissenser vedrørende
henholdsvis lovudkastets § 9, nr. 3, og §§ 32-33. J.C.
Warnich-Hansen, Industrirådet, har afgivet dissens vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt lovudkastets ufravigelige
bestemmelser skal kunne fraviges ved aftale, såfremt handelsagenten ikke har forretningssted i et EF-land. I øvrigt er arbejdsgruppens indstilling enstemmig.
Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde i oktober 1988.
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Kapitel II.

Udkast til lov om handelsagenter og handelsrejsende.
Kapitel 1.
Lovens fravigelighed.
S 1. Loven kan fraviges ved aftale, handelsbrug eller anden sædvane, medmindre andet er angivet i loven.
Stk. 2. Hvis det følger af loven, at en bestemmelse ikke
kan fraviges ved aftale, kan den heller ikke fraviges ved
handelsbrug eller anden sædvane.
Stk. 3. De regler i §§ 22 og 25-27, der ikke kan fraviges
til skade for handelsagenten, kan heller ikke ved en lovvalgsaftale fraviges til skade for agenten, hvis forholdet
uden lovvalgsaftalen ville være underkastet denne lov.
Kapitel 2.
Handelsagenter.
§ 2. Ved en handelsagent forstås i denne lov den, som for
en anden, agenturgiveren, mod vederlag har påtaget sig for
dennes regning selvstændigt og vedvarende at virke for
salg eller køb af varer ved at indhente tilbud (ordre) til
agenturgiveren eller ved i dennes navn at indgå aftale
herom.
§ 3. Agenturgiveren og handelsagenten kan kræve et af den
anden part underskrevet dokument, der angiver agenturaftalens vilkår, herunder ændringer i disse.
Stk. 2. Stk. 1 kan ikke fraviges ved aftale.
§ 4. Handelsagenten skal ved udførelsen af sit hverv vare-

- 12 tage agenturgiverens interesser og handle loyalt og redeligt.
Stk. 2. Handelsagenten skal især
1)

foretage rimelige bestræbelser for at indhente tilbud
og, ved bemyndigelse hertil, indgå aftale vedrørende
de forretninger, der er omfattet af agenturforholdet,

2)

underrette agenturgiveren om indhentet tilbud eller
indgået aftale og om andre forhold, som agenten har
kendskab til, og som er nødvendige for agenturgiveren,
og

3)

følge rimelige forskrifter fra agenturgiveren.

Stk. 3. Stk. 1-2 kan ikke fraviges ved aftale.
§ 5. Agenturgiveren skal handle loyalt og redeligt over
for handelsagenten.
Stk. 2. Agenturgiveren skal især
1)

stille det nødvendige materiale vedrørende de pågældende varer til rådighed for handelsagenten,

2)

skaffe agenten de oplysninger, der er nødvendige for
hvervets gennemførelse, og

3)

inden for en rimelig frist underrette agenten om accept af eller afslag på tilbud, som denne har indsendt, og om manglende gennemførelse af en aftale, som
agenten har formidlet.

Stk. 3. Hvis agenturgiveren kan forudse, at agenturforretningerne bliver af væsentlig mindre omfang, end handelsagenten normalt kunne have forventet, skal agenturgiveren
inden for en rimelig frist underrette agenten herom.
Stk. 4. Stk. 1-3 kan ikke fraviges ved aftale.
§ 6. Forsømmer handelsagenten eller agenturgiveren sine
pligter over for den anden part, har denne ret til erstatning for den herved forvoldte skade.
Stk. 2. Den, der vil kræve erstatning, skal underrette den
anden part herom uden ugrundet ophold efter at have eller
burde have fået kendskab til forsømmelsen og skaden. I
modsat fald fortabes retten til erstatning.
Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke, hvis den anden part har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt.

- 13 § 7. Hvis handelsagenten har varer på lager til salg for
agenturgiveren eller indkøbt for denne, har agenten de
samme pligter og rettigheder med hensyn til varerne, som
handelskommissionæren har efter kommissionslovens kapitel
II.
Provision.
§ 8. Er vederlagets størrelse ikke aftalt, har handelsagenten ret til vederlag i overensstemmelse med, hvad der
på det sted, hvor agenten udøver sin virksomhed, er sædvanligt for agenter for varer af den pågældende art. I
mangel af sådan sædvane har agenten ret til et vederlag,
der er rimeligt under hensyn til omstændighederne vedrørende aftalen mellem agenturgiveren og tredjemand.
§ 9. Handelsagenten har ret til provision af en aftale,
som indgås, medens agenturforholdet består, hvis
1)
2)

aftalen er kommet i stand ved agentens medvirken,
aftalen uden agentens medvirken er indgået med en
tredjemand, som agenten tidligere har skaffet som kunde for så vidt angår lignende aftaler, eller

3)

agenten har fået overdraget et bestemt geografisk område eller en bestemt kundekreds, og aftalen uden
agentens medvirken er indgået med en tredjemand, der
hører til området eller kundekredsen.

§ 10. Indgås aftalen under omstændigheder som nævnt i § 9,
nr. 1-3, efter agenturforholdets ophør, har handelsagenten
ret til provision, hvis tredjemands tilbud er kommet frem
til agenten eller agenturgiveren inden agenturforholdets
ophør.
Stk. 2. Handelsagenten har endvidere ret til provision,
hvis aftalen hovedsagelig er bragt i stand ved dennes
virksomhed under agenturforholdets beståen og indgået inden for rimelig tid efter forholdets ophør.
Stk. 3. En tiltrædende handelsagent har ikke ret til provision efter § 9 af en aftale, for hvilken den foregående
agent har ret til provision efter stk. 1-2, medmindre det

- 14 på grund af omstændighederne er rimeligt at dele provisionen mellem agenterne.
§ 11. Provisionskravet forfalder, når og i det omfang en
af følgende omstændigheder foreligger:
1)

Agenturgiveren har eller ifølge aftalen med tredjemand
skulle have leveret varen eller betalt købesummen, eller

2)

tredjemand har betalt købesummen eller leveret varen
eller skulle have foretaget sådan opfyldelse ifølge
aftalen med agenturgiveren, hvis denne havde opfyldt
sin del af aftalen.

Stk. 2. En aftale, hvorefter provisionskravet forfalder på
et senere tidspunkt, end hvad der følger af stk. 1, nr. 2,
er ugyldig.
§ 12. Provisionen skal betales inden en frist på 1 måned
efter udløbet af den måned, i hvilken provisionen forfaldt, jf. § 11.
Stk. 2. Stk. 1 kan ikke ved forudgående aftale fraviges
til skade for handelsagenten. Dog kan det aftales, at fristen løber fra udgangen af det kvartal, i hvilket provisionen forfaldt.
§ 13. Agenturgiveren skal hver måned sende handelsagenten
en nota vedrørende den provision, der forfaldt i den foregående måned, jf. § 11. Denne nota skal indeholde alle væsentlige oplysninger, der har tjent som grundlag for beregning af provisionsbeløbene.
Stk. 2. Stk. 1 kan ikke ved forudgående aftale fraviges
til skade for handelsagenten. Dog kan det aftales, at
agenturgiveren inden for en frist på en måned skal sende
agenten en nota vedrørende provision, der forfaldt i det
foregående kvartal.
§ 14. Handelsagentens krav på provision bortfalder kun,
hvis det godtgøres, at aftalen mellem agenturgiveren og
tredjemand ikke opfyldes, og dette ikke skyldes omstændigheder, der kan tilregnes agenturgiveren.
Stk. 2. Er tredjemands manglende opfyldelse en følge af,

- 15 at agenturgiveren uden handelsagentens samtykke har givet
tredjemand henstand med opfyldelse af aftalen eller indgået overenskomst om ophævelse af denne, påvirker dette ikke
agentens krav på provision.
Stk. 3. Opfyldes tredjemands forpligtelse efter aftalen
kun delvist, har handelsagenten kun krav på provision af
den del, der er opfyldt, medmindre andet følger af stk.
1-2.
Stk. 4. Stk. 1-3 kan ikke ved forudgående aftale fraviges
til skade for handelsagenten.
Stk. 5. Bortfalder provisionskravet efter stk. 1, skal
handelsagenten tilbagebetale modtagne provisionsbeløb.
§ 15. Handelsagenten kan fra agenturgiveren kræve alle oplysninger, herunder uddrag af forretningsbøger, som agenturgiveren har rådighed over, og som er nødvendige for, at
agenten kan efterprøve, om provisionsnotaen angiver de
provisionsbeløb, der tilkommer agenten.
Stk. 2. Afslår agenturgiveren at give de oplysninger, der
er nævnt i stk. 1, eller er der begrundet tvivl om rigtigheden af disse eller af provisionsnotaen, kan handelsagenten kræve, at agenturgiveren efter dennes valg giver agenten eller en af agenten udpeget statsautoriseret eller registreret revisor adgang til at undersøge uddrag af agenturgiverens forretningsbøger.
Stk. 3. Oplysningspligten efter stk. 1-2 gælder ikke, hvis
der herved vil fremkomme oplysninger om forhold, som agenturgiveren ville være fritaget for at afgive forklaring om
som vidne, jf. retsplejelovens § 171.
Stk. 4. Stk. 1-2 kan ikke ved aftale fraviges til skade
for handelsagenten.
Forholdet til tredjemand.
§ 16. Handelsagenten kan ikke uden agenturgiverens bemyndigelse indgå aftale, der binder agenturgiveren.
Stk. 2. Har handelsagenten uden bemyndigelse indgået en
aftale, som agenturgiveren ikke vil godkende, skal agenturgiveren meddele dette til tredjemand uden ugrundet ophold efter at have modtaget underretning om aftalen. Und-

- 16 lades dette, er agenturgiveren bundet af aftalen.
§ 17. Vil agenturgiveren ikke acceptere et tilbud, som
handelsagenten har modtaget, skal agenturgiveren meddele
dette til tredjemand uden ugrundet ophold efter at have
modtaget tilbudet eller underretning om dette. Undlades
dette, anses tilbudet for accepteret.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis handelsagenten og tredjemand har aftalt, at tilbudet udtrykkeligt skal accepteres.
§ 18. Har tredjemand afgivet tilbud til handelsagenten, og
har denne sendt tilbudet til agenturgiveren, kan tilbudsgiveren tilbagekalde tilbudet forinden eller samtidig med,
at dette kommer til agenturgiverens kundskab.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis andet er aftalt mellem
handelsagenten og tredjemand.
§ 19. Får en tredjemand, der står i forretningsforbindelse
med agenturgiveren, efter forhandlinger med handelsagenten
underretning fra agenturgiveren om, at denne godkender en
aftale eller accepterer et tilbud, agenten har indsendt,
skal tredjemand uden ugrundet ophold give agenturgiveren
meddelelse, hvis tredjemand vil gøre gældende, at der ikke
er indgået en aftale eller afgivet et tilbud, eller at aftalen eller tilbudet er urigtigt gengivet. Undlader tredjemand at give meddelelse, anses aftale for indgået med
det indhold, som angives i underretningen fra agenturgiveren, medmindre det modsatte bevises.
§ 20. Handelsagenten kan ikke uden særskilt bemyndigelse
hertil modtage betaling for solgte varer eller give henstand med betalingen eller afslag i prisen eller foretage
anden ændring i aftalen.
Stk. 2. Har agenturgiveren fået kundskab om, at handelsagenten uden bemyndigelse har modtaget betaling eller foretaget ændring i aftalen, skal agenturgiveren, hvis denne
ikke vil godkende betalingen eller ændringen, uden ugrundet ophold give køberen meddelelse herom. Undlader agenturgiveren dette, anses betalingen eller ændringen for
godkendt.

- 17 Stk. 3. Stk. 1-2 anvendes tilsvarende, når aftalen med
tredjemand vedrører indkøb af varer for agenturgiveren.
S 21. Vil køberen gøre gældende, at der er mangler ved varen, eller at den er leveret for sent, eller vil køberen i
øvrigt henvende sig til agenturgiveren om aftalens opfyldelse, kan sådan henvendelse rettes til handelsagenten,
hvis handelsagenten har medvirket ved aftalens indgåelse.
Agenten kan ikke uden særskilt bemyndigelse hertil træffe
afgørelse i anledning af en sådan henvendelse.
Stk. 2. Stk. 1 anvendes tilsvarende, når aftalen med tredjemand vedrører indkøb af varer for agenturgiveren.
Agenturaftalens ophør.
5 22. Er agenturaftalen ikke indgået for en bestemt periode, kan agenturgiveren og handelsagenten i det første år
af aftaleperioden opsige aftalen med et varsel på 1 måned.
Varslet forlænges med 1 måned for hvert påbegyndt år, agenturaftalen har bestået. Varslet kan dog ikke overstige
6 måneder, medmindre andet er aftalt.
Stk. 2. Der kan ikke ved forudgående aftale fastsættes
kortere varsler end de i stk. 1 nævnte. Dog kan det aftales, at handelsagenten kan opsige aftalen med 3 måneders
varsel, selv om aftalen har bestået i 3 år eller mere.
Stk. 3. Aftaler parterne længere opsigelsesvarsler end de
i stk. 1 nævnte, må varslet ikke være kortere ved opsigelse fra agenturgivers side end ved opsigelse fra handelsagentens side.
Stk. 4. Er andet ikke aftalt, sker opsigelse til udgangen
af en kalendermåned.
S 23. Videreføres en aftale, der er indgået for en bestemt
periode, efter denne periodes udløb, finder § 22 tilsvarende anvendelse. Ved beregningen af de i S 22, stk. 1,
omhandlede opsigelsesvarsler medregnes den tidsbestemte
aftaleperiode.
Stk. 2. Stk. 1 kan ikke fraviges ved aftale.
S 24. Hver af parterne kan uden at overholde gældende op-

- 18 sigelsesvarsel bringe agenturaftalen til ophør, hvis den
anden part i væsentlig grad har undladt at opfylde sine
forpligtelser efter aftalen eller loven.
Godtgørelse ved ophør.
S 25. Ved agenturaftalens ophør har handelsagenten krav på
en godtgørelse, hvis og i det omfang
1)

agenten har skaffet agenturgiveren nye kunder eller en
betydelig udvidelse af handelen med den bestående kundekreds, og forbindelsen med disse kunder fortsat vil
give agenturgiveren betydelige fordele, og

2)

betaling af godtgørelse er rimelig under hensyn til
samtlige omstændigheder, herunder navnlig agentens tab
af provision af aftale med disse kunder.

Stk. 2. Stk. 1 anvendes tilsvarende, hvis agenturaftalen
ophører på grund af handelsagentens død.
S 26. Godtgørelse efter § 25 kan ikke overstige et beløb,
der svarer til 1 års vederlag beregnet på grundlag af handelsagentens gennemsnitlige årlige vederlag i de seneste 5
år. Har agenturaftalen varet mindre end 5 år, beregnes beløbet på grundlag af det gennemsnitlige vederlag i perioden.
S 27. Handelsagenten har ikke krav på godtgørelse efter S
25, hvis
1)

agenturgiveren bringer aftalen til ophør på grund af
væsentlig misligholdelse, der kan tilregnes agenten,

2)

agenten bringer aftalen til ophør, medmindre dette er
berettiget som følge af
a) omstændigheder, der skyldes agenturgiveren, eller
b) agentens alder, svagelighed eller sygdom, således
at det ikke med rimelighed kan kræves, at agenten
fortsætter sin virksomhed, eller

3)

agenten efter aftale med agenturgiveren overdrager sine rettigheder og pligter ifølge agenturaftalen til en
anden.

§ 28. Handelsagentens krav på godtgørelse efter S 25 bort-

- 19 falder, hvis agenten ikke senest 1 år efter agenturaftalens ophør har meddelt agenturgiveren, at krav på godtgørelse vil blive fremsat.
S 29. §§ 25-28 kan ikke ved forudgående aftale fraviges
til skade for handelsagenten.
Konkurrenceklausuler.
S 30. En aftale mellem en handelsagent og en agenturgiver,
hvorefter agentens udøvelse af erhvervsvirksomhed efter
agenturaftalens ophør begrænses (konkurrenceklausul), er
kun bindende for agenten, hvis og i det omfang den
1)
2)

er indgået skriftligt,
vedrører det geografiske område eller den kundekreds
og det geografiske område, som agenten har fået overdraget, og

3)

vedrører de varetyper, som er omfattet af agenturaftalen.

Stk. 2. Konkurrenceklausulen kan højst gælde 2 år fra agenturaftalens ophør.
Stk. 3. En konkurrenceklausul kan tilsidesættes efter aftalelovens S 38, stk. 1.
Kapitel 3.
Hande1srejsende.
§ 31. Ved en handelsrejsende forstås i denne lov den, der
som led i et tjenesteforhold har påtaget sig at opsøge
kunder og herunder virke for salg eller køb af varer, som
ikke medføres, ved at indhente tilbud (ordre) til arbejdsgiveren eller i dennes navn indgå aftale herom.
S 32. En handelsrejsende må under udførelse af arbejde for
handelshuset ikke uden handelshusets samtykke arbejde for
salg af andre varer end dettes eller køb til andre end
dette.
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S 33. §§ 9-10, S 11, stk. 1, S 12, stk. 1, S 13, stk. 1, S
14, stk. 1-3 og 5, og S 15, stk. 1-3, anvendes tilsvarende
på handelsrejsende, der aflønnes helt eller delvist med
provision. S 14, stk. 5, anvendes dog kun, hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af funktionærloven.
Forholdet til tredjemand.
S 34. SS 16-21 anvendes tilsvarende.
Kapitel 4.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
S 35. Loven træder i kraft den 1. januar 1990.
Stk. 2. For agenturaftaler, der er indgået inden lovens
ikrafttræden, gælder dog indtil 1. januar 1992 de hidtil
gældende regler. Fra 1. januar 1992 anvendes denne lov for
en sådan aftale, medmindre aftalen før denne dato lovligt
er opsagt til ophør senest den 30. juni 1992. I sådanne
tilfælde anvendes de hidtil gældende regler.
S 36. I lov om kommission, handelsagentur og handelsrejsende, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 15. september
1986, foretages følgende ændringer:
1)

Lovens titel ændres til "Kommissionsloven", og

2)

lovens kapitel III-IV ophæves.

S 37. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven
kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de
afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.
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Kapitel III.

Bemærkninger til lovudkastet.

Almindelige bemærkninger.

I dette afsnit omtales under pkt. 1-4 baggrunden for de
ændrede regler om handelsagenter og tidligere overvejelser
herom i EF og i de nordiske lande. Pkt. 5 redegør for lovudkastets hovedindhold, og pkt. 6 omtaler arbejdsgruppens
overvejelser med hensyn til udarbejdelsen af en særskilt
lov om handelsagenter.
1. De gældende regler om handelsagenter og handelsrejsende findes i lov nr. 243 af 8. maj 1917 om kommission, handelsagenter og handelsrejsende, der er resultat af et samarbejde mellem Danmark, Norge og Sverige. Kommissionsloven
indeholder regler om tre forskellige typer af mellemmænd:
kommissionærer, handelsagenter og handelsrejsende. I den
gældende kommissionslov ligger hovedvægten på kommissionsforhold, medens handelsagenter og handelsrejsende indtager
en mere tilbagetrukket plads, selv om handelsagentur, allerede da loven blev udarbejdet, spillede en langt større
rolle end kommission.
En handelsagent er en person eller et selskab, som for en
anden person eller et andet selskab (agenturgiveren) har
påtaget sig at arbejde for afsætning af agenturgiverens
varer. Dette sker ved, at agenten henvender sig til virksomheder for at formå disse til at afgive ordrer til agenturgiveren om køb af dennes varer. Handelsagenten har i
nogle tilfælde fuldmagt fra agenturgiveren til at sælge
dennes varer til kunden. Handelsagenten er ikke ansat hos
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der ofte vil have agenturer for flere agenturgivere. Handelsagentens vederlag består i provision af de ordrer, der
optages og effektueres. Der findes formentlig omkring
1.500 handelsagenter i Danmark.
Sjældnere består handelsagentens arbejde i at formidle
indkøbsaftaler for agenturgiveren. Indkøbsagentur er ikke
omfattet af kommissionsloven, der alene vedrører salgsagentur.
Det typiske agenturfirma beskæftiger sig især med import
og har således normalt en udenlandsk virksomhed som agenturgiver. Der er derfor i almindelighed tale om formidling
af handel over landegrænserne, og netop dette internationale aspekt er baggrunden for, at EF har søgt at gennemføre en harmonisering af medlemslandenes lovgivning om handelsagenter.
En udenlandsk virksomhed, som vil markedsføre et produkt i
et andet land, vil ofte starte med at søge sin vare afsat
ved hjælp af en lokal agent, der er fortrolig med markedet. Introduktionen af det nye produkt vil tit kræve en
betydelig indsats fra agentens side, der måske i begyndelsen kun vil resultere i et beskedent antal ordrer og
dermed et tilsvarende beskedent vederlag. Først når produktet er slået an på markedet, vil agenten kunne regne
med at optage ordrer i et sådant omfang, at agenturet er
lønsomt for ham. Det er en risiko for agenten, at agenturgiveren, når produktet er indarbejdet på markedet, opsiger
agenturaftalen og opretter sin egen salgsorganisation.
Agenten vil i så fald ofte stå tilbage med et vederlag,
der ikke står i rimeligt forhold til arbejdsindsatsen.
Agenten har mulighed for at sikre sig mod denne situation
ved at sørge for, at der i agenturaftalen indføjes passende bestemmelser, der beskytter ham, f.eks. i form af opsigelsesvarsel og godtgørelse for kundekreds ved forholdets
ophør. Ofte vil sådanne spørgsmål dog ikke være reguleret
i parternes aftale. Dette kan skyldes, dels at mange agen-
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handelsagenten skal varetage, dels at agenten ofte er økonomisk svagere end agenturgiveren og dermed i en dårligere
forhandlingsposition.
Man har derfor i årene efter 2. verdenskrig i en række
vesteuropæiske lande gennemført lovgivning om øget beskyttelse af handelsagenten, især i form af opsigelsesvarsel og godtgørelse ved agenturforholdets ophør. For effektivt at beskytte handelsagenten må sådanne regler være udformet på en sådan måde, at de ikke ved aftale kan fraviges til skade for handelsagenten.
2. På et nordisk justitsministermøde i 1962 blev det på
baggrund af henvendelser fra handelens organisationer besluttet, at hvert af de nordiske lande skulle udpege sagkyndige til at følge arbejdet i en komité, der var nedsat
i Finland med henblik på udarbejdelse af lovgivning svarende til de øvrige nordiske landes lovgivning om handelsagenter m.v. De sagkyndige skulle endvidere overveje, om
der var behov for revision af de fællesnordiske kommissionslove.
I Danmark udpegedes professor, dr.jur. Anders Vinding Kruse og daværende byretsdommer, nuværende højesteretsdommer
Erik Bjerregaard til sagkyndige, og de afgav en betænkning
(nr. 701/1974) med forslag om ændring af kommissionslovens
regler om kommissionærer, handelsagenter og handelsrejsende. Der var tale om et fællesnordisk lovudkast, der for så
vidt angår det danske, norske og svenske var udformet som
ændringsforslag til kommissionsloven. Det finske forslag
indeholdt ikke bestemmelser om kommission, da man ikke
fandt at have praktisk behov for regler om disse mellemmandsforhold.
Hovedsigtet med forslaget var en forbedring af handelsagenternes retsstilling. De sagkyndige foreslog navnlig,
at der indførtes et opsigelsesvarsel på 3 måneder, og at
agenten fik krav på "efterprovision", d.v.s. provision af
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af agentens virksomhed i den tid, agenturforholdet bestod.
Denne "efterprovision" skulle i mangel af bevis for efterprovisionens størrelse udgøre tre måneders provision, hvis
agenturforholdet havde bestået længere end et år. Efterprovisionen skulle være en godtgørelse for allerede udført
arbejde og svarede i realiteten til de regler om godtgørelse ved ophør af agenturaftalen, der gjaldt i en række
vesteuropæiske lande.
Forslaget var udarbejdet som en ændring af kommissionsloven, idet man fra norsk og svensk side ikke fandt det påkrævet at ændre lovens struktur, hvorefter reglerne om
kommission udgør den grundlæggende del, hvortil der henvises i de senere kapitler om handelsagenter og handelsrejsende. De sagkyndige erkendte dog, at en generel lovgivning om mellemmandsforhold næppe ville blive udformet på
denne måde.
Forslaget blev ikke gennemført i dansk ret, da Danmarks
indtræden i EF i 1973 medførte, at Danmark i stedet blev
deltager i arbejdet med udarbejdelsen af et EF-direktiv om
handelsagenter. Forslaget blev derimod i alt væsentligt
gennemført i Norge i 1973 og i Sverige i 1974. Den finske
lov om handelsrepræsentanter blev vedtaget i 1975.
3. I 1976 forelagde EF-kommissionen for Rådet et forslag
til direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om handelsagenter (EF-tidende, nr. C 13 af 18. januar
1977, side 2 ) . Forslaget indeholdt en meget detaljeret regulering af forholdet mellem handelsagenten og agenturgiveren, og en stor del af direktivforslagets bestemmelser
kunne ikke fraviges ved aftale. Forslaget omfattede både
salgsagentur og indkøbsagentur.
I 1977 hørte Justitsministeriet en lang række interesserede ministerier og organisationer over forslaget og nedsatte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at gennemgå direktivforslaget med henblik på at afgive indstilling om,
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Det Danske Handelskammer) og Industrirådet. En række andre
organisationer havde lejlighed til at udtale sig over for
arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen afgav beretning i 1978. Der var i arbejdsgruppen enighed om, at der burde ske en betydelig forenkling af direktivforslaget og en begrænsning i antallet af
ufravigelige bestemmelser.
I 1979 fremsatte EF-kommissionen efter høring af Det økonomiske og sociale Udvalg og EF-parlamentet et revideret
direktivforslag (EF-tidende, nr. C 56 af 2. marts 1979,
side 5). Der var i dette forslag foretaget omfattende ændringer i forhold til det tidligere forslag. Bl.a. var det
nye forslag mindre detaljeret, og reglerne kunne i videre
omfang fraviges ved aftale. Hovedformålet med direktivforslaget var fortsat en forbedret beskyttelse af handelsagenten i forhold til agenturgiveren, først og fremmest
ved bestemmelser om provision, opsigelse og godtgørelse
ved agenturforholdets ophør.
Forslaget blev i perioden 1979-1986 drøftet dels i en arbejdsgruppe under Rådet, bestående af repræsentanter for
EF-medlemslandene, dels i en gruppe bestående af medlemslandenes faste repræsentanter ved EF (Coreper). Den danske
holdning til direktivforslaget blev udformet i samråd med
den ovenfor nævnte arbejdsgruppe under Justitsministeriet.
I december 1986 blev direktivforslaget vedtaget (EF-tidende, nr. L 382 af 31. december 1986, side 17). Direktivets
danske titel er: "Rådets direktiv af 18. december 1986 om
samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige
handelsagenter (86/653/EØF)". Direktivet skal inden 1. januar 1990 være gennemført i medlemsstaterne og skal senest
den 1. januar 1994 anvendes på agenturaftaler, der er ind-
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fra denne dato. Der gælder dog særlige overgangsordninger
for Storbritannien, Irland og Italien.
Direktivforslaget fra 1979 undergik under behandlingen i
de ovennævnte arbejdsgrupper meget omfattende ændringer,
hvorved bl.a. en række danske ønsker blev tilgodeset.
Direktivforslagene fra 1976 og 1979 var begge minimumsdirektiver, d.v.s. at medlemslandene kunne fastsætte regler,
der indebar en videregående beskyttelse end fastsat i direktivet, idet der ifølge forslagenes præambler sigtedes
mod "en harmonisering på et stadigt stigende niveau af
mindstenormerne i medlemsstaternes lovgivning om handelsagenter" .
Under forhandlingerne i Rådet har man fra dansk side peget
på, at direktivet burde have maksimumskarakter, d.v.s. at
medlemsstaterne ikke vil kunne gennemføre videregående beskyttelsesregler ved national lov. Årsagen hertil er, at
agenturaftaler i reglen er af international karakter. Derfor er der på dette område - i modsætning til eksempelvis
den civilretlige lovgivning om forbrugerbeskyttelse - et
reelt harmoniseringsbehov, som ikke kan imødekommes fuldt
ud ved et "minimumsdirektiv".
Direktivet er på nogle punkter af maksimumkarakter og på
andre af minimumkarakter, idet det i nogle bestemmelser
udtrykkeligt nævnes, at medlemslandene i national lovgivning kan fastsætte videregående regler. På nogle punkter
kan det være tvivlsomt, hvilken karakter direktivet har.
Arbejdsgruppen har dog ikke anset denne tvivl som et væsentligt problem under udarbejdelsen af lovudkastet, idet
arbejdsgruppen ikke har fraveget direktivet på områder,
hvor direktivets karakter kan give anledning til tvivl.
4. Som nævnt under pkt. 2 ændredes den svenske kommissionslov i 1974 på baggrund af det fællesnordiske ændringsforslag. I 1978 nedsattes en svensk "kommissions-
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Udvalget skulle bl.a. overveje mulighederne for at bringe
reglerne om handelsagenter i den svenske kommissionslov i
overensstemmelse med de regler, som var foreslået af EFkommissionen. Endvidere skulle udvalget overveje behovet
for regler om eneforhandleres retsstilling. Overvejelserne
var dog ikke begrænset til enkelte dele af loven, men
skulle omfatte samtlige typer af mellemmænd.
I 1984 forelå resultatet af det svenske udvalgsarbejde i
form af betænkningen "Handelsagentur och kommission" (SOU
1984:85). Betænkningen indeholder et forslag til en lov om
handelsagentur og kommission, der på en lang række områder
adskiller sig fra den gældende kommissionslov. Reglerne om
handelsagenter har fået en mere fremtrædende plads i loven
end reglerne om kommission ud fra den betragtning, at handelsagentur i praksis er langt mere almindeligt end kommission. I modsætning til EF-direktivet vedrører det svenske lovudkast alene salgsagentur og ikke indkøbsagentur.
Lovudkastet indeholder ingen regler om ansatte handelsrejsende, idet disses retsforhold ifølge udvalget bør reguleres efter almindelige regler om ansatte. Det svenske lovudkast styrker handelsagentens retsstilling, navnlig gennem regler om provision, tilbageholdsret med salgsret, opsigelsesvarsel og godtgørelse ved agenturforholdets ophør
(avgångsvederlag). Bilag 4-5 til denne betænkning indeholder det svenske udkast og et svensk resumé heraf.
Norge har ikke siden 1974 gennemført ændringer af kommissionsloven. Der er ikke for tiden i Norge overvejelser om
ændret lovgivning om handelsagenter og handelsrejsende,
men fra norsk side følges arbejdet i Sverige og Danmark.
Derimod overvejes det at iværksætte et norsk udredningsarbejde om eneforhandleres retsstilling, herunder specielt
disses beskyttelse mod opsigelse.
5.

Arbejdsgruppens lovudkast erstatter de gældende regler
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handelsrejsende.
a. Ligesom den gældende lov omfatter udkastet formidling
af salgsaftaler, men medtager på grund af EF-direktivet
tillige formidling af aftaler om indkøb, selv om disse
næppe har større praktisk betydning. Såvel handelsagenter
som selvstændige handelsrejsende er omfattet af hele udkastet. En del af udkastets regler anvendes endvidere på ansatte handelsrejsende, jf. nærmere nedenfor, pkt. e.
Lovudkastet regulerer ligesom kommissionsloven forholdet
mellem agenturgiver og handelsagent og forholdet mellem
disse og tredjemand, d.v.s. agenturgiverens kunde. De emner, der omfattes af udkastet, svarer i det væsentlige til
kommissionsloven, men udkastet indeholder en række regler,
der ikke kan fraviges ved aftale. Dette skyldes navnlig
hensynet til beskyttelse af handelsagenten.
b. Handelsagentens vederlag består af provision af indgåede aftaler, og udkastet indeholder i §§ 8-15 regler herom. Agenten har efter § 9 ret til provision ikke alene af
en aftale, der er kommet i stand ved hans medvirken, men
også hvis aftalen er indgået uden agentens medvirken med
en tredjemand, agenten tidligere har skaffet som kunde for
så vidt angår lignende aftaler. Hvis agenten har fået
overdraget et bestemt geografisk område eller en bestemt
kundekreds, og agenturgiveren indgår aftale med en tredjemand, der hører til området eller kundekredsen, har agenten ret til provision, selv om han ikke har medvirket til
aftalens indgåelse. Denne regel adskiller sig fra den gældende regel i kommissionslovens § 70, der i sådanne tilfælde betinger provision af, at agenten har eneret til området, og et mindretal i arbejdsgruppen foreslår, at gældende ret på dette punkt opretholdes. Reglerne i udkastets
S 9 kan fraviges ved aftale. §§ 11-12 indeholder nye og
delvist ufravigelige regler om, hvornår provisionskravet
forfalder, og om hvornår provisionen skal betales. I forhold til den gældende lov giver udkastet agenten bedre muligheder for at kontrollere, om han får den provision, han
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agenten en provisionsnota (§ 13), ligesom agenten kan kræve, at agenturgiveren giver ham de oplysninger, herunder
uddrag af forretningsbøger, der er nødvendige til kontrol
af provisionsnotaen (§ 15). Ligesom efter gældende ret
bortfalder agentens krav på provision, hvis tredjemand ikke opfylder aftalen med agenturgiveren, medmindre dette
skyldes agenturgiverens forhold (§ 14).
c. §§ 16-21 indeholder regler om forholdet mellem agenturgiveren og tredjemand og mellem denne og agenten. Reglerne svarer i det væsentlige til kommissionslovens bestemmelser herom, men er i forhold til de gældende regler
forenklede. Tilsvarende regler findes ikke i direktivet.
d. De afgørende nydannelser i lovudkastet indeholdes i §§
22-24 om opsigelse af agenturaftaler og i §§ 25-29 om
godtgørelse til agenten ved ophør af agenturaftalen.
Efter kommissionsloven er det udgangspunktet, at begge
parter kan opsige agenturaftalen uden varsel, medmindre
andet er aftalt. Det er dog sædvanligt at aftale et opsigelsesvarsel, og selv uden aftale herom er det i praksis
anerkendt, at en længerevarende aftale ikke kan opsiges
uden et rimeligt varsel.
I lovudkastets § 22 foreslås det, at en aftale i det første år af aftaleperioden kan opsiges med 1 måneds varsel,
og at dette varsel forlænges med 1 måned for hvert påbegyndt år. Varslet kan dog ikke overstige 6 måneder, medmindre andet er aftalt. Disse regler kan ikke ved aftale
fraviges til skade for agenten.
Efter § 25 har agenten ved aftalens ophør krav på, at
agenturgiveren betaler ham en godtgørelse - i praksis ofte
kaldet en goodwill-erstatning eller godtgørelse for kundekreds. Kommissionsloven indeholder ikke regler herom, og
der gælder ingen almindelig sædvane om betaling af sådan
godtgørelse. Efter udkastet kan agenten kræve en godtgørelse, hvis han har skaffet agenturgiveren nye kunder el-
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kundekreds, og forbindelsen med disse kunder fortsat vil
give agenturgiveren betydelige fordele. Det er endvidere
en betingelse, at betaling af godtgørelse er rimelig, og
der skal ved afgørelsen heraf især tages hensyn til agentens tab af provision ved agenturgiverens aftaler med de
kunder, agenten har skaffet. De betingelser, der gælder
for, om godtgørelse skal betales, er også afgørende for
størrelsen af en eventuel godtgørelse. Denne kan efter §
25 ikke overstige 1 års provision. Handelsagenten har i
almindelighed ikke krav på godtgørelse, hvis agenturaftalens ophør skyldes hans egne forhold. Hvis agenten således
misligholder aftalen, og agenturgiveren derfor opsiger
denne, kan agenten ikke kræve godtgørelse. Det samme gælder, hvis agenten selv opsiger aftalen, medmindre denne
opsigelse skyldes agenturgiverens misligholdelse eller
agentens alder eller sygdom, jf. nærmere § 27.
e. Den gældende kommissionslov indeholder særlige regler
om selvstændige og ansatte handelsrejsende. Der foreligger
ikke oplysninger om antallet af handelsrejsende, men Danmarks Aktive Handelsrejsende har ca. 22.500 medlemmer,
hvoraf 500-1.000 er selvstændige. Efter gældende ret er
der ingen reel forskel på handelsagenter og selvstændige
handelsrejsende, og ifølge lovudkastet gælder for disse
handelsrejsende samme regler som for handelsagenter. Lovudkastets kapitel 3 omfatter ansatte handelsrejsende, og
det foreslås (§ 33), at de regler om provision, der gælder
for handelsagenter, også anvendes på ansatte handelsrejsende. Arbejdsgruppens flertal finder dog ikke, at der er
grundlag for, at de provisionsregler, der i agenturforhold
ikke kan fraviges ved aftale, også gøres ufravigelige i
ansættelsesforhold. Et mindretal foreslår, at disse regler
også gøres ufravigelige for ansatte handelsrejsende. Reglerne om opsigelse og godtgørelse ved ophør af agenturforhold foreslås ikke anvendt på ansatte handelsrejsende,
bl.a. fordi disse regler ikke harmonerer med funktionærloven.
For så vidt angår forholdet til tredjemand foreslås det,
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gælde for ansatte handelsrejsende. Dette er en forenkling
i forhold til kommissionsloven.
EF-direktivet omfatter ikke ansatte handelsrejsende.
f. Efter direktivet skal dette gennemføres i national ret
inden den 1. januar 1990, og det foreslås derfor, at loven
træder i kraft på dette tidspunkt. For agenturaftaler, der
er indgået før lovens ikrafttræden, gælder loven dog først
fra den 1. januar 1992. Parterne i sådanne aftaler har således en overgangsperiode på 2 år til at tilpasse aftalen
til de nye regler.
6. Arbejdsgruppen har overvejet, om de nye regler skal
fremtræde som ændringsforslag til den gældende kommissionslov, eller om der bør udarbejdes en selvstændig lov
om handelsagenter og handelsrejsende.
Som omtalt under pkt. 1 er den gældende kommissionslov
bygget op omkring kommissionsforhold, således at der i kapitlerne om handelsagenter og handelsrejsende i et vist
omfang henvises til reglerne om kommission. Da kommissionsforhold imidlertid i praksis er af mindre betydning,
er det nærliggende at overveje, hvorledes handelsagenter
og handelsrejsende kan tildeles en mere fremtrædende
plads.
Da det ikke ligger inden for arbejdsgruppens kommissorium
at foretage ændringer i reglerne om kommission, har arbejdsgruppen fundet, at det vil være mest hensigtsmæssigt
at udskille reglerne om handelsagenter og handelsrejsende
til en særskilt lov. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at
kommissionsforhold er beslægtet med agenturaftaler, især
hvis der er tale om vedvarende kommissionsaftaler. Dette
forhold kan tale for at bevare reglerne i én lov. Imidlertid har navnlig erhvervslivets repræsentanter i arbejdsgruppen ønsket, at den omfattende reform af reglerne om
handelsagentur udarbejdes som en selvstændig lov. Dette
hindrer ikke, at der i forbindelse med en eventuel kommen-
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sammenføring af regelsættene. Det svenske udvalg har foreslået, at loven fortsat omfatter såvel handelsagentur som
kommission, men at systematikken i den gældende kommissionslov ændres, således at loven primært kommer til at
omhandle handelsagenter, mens kommissionsforhold i vidt
omfang reguleres ved henvisning til reglerne om handelsagentur. Reglerne om kommission overvejes dog fortsat i
det svenske udvalg. Det svenske udkast indeholder som tidligere nævnt ikke bestemmelser om ansatte handelsrejsende
og indkøbsagenter.
Arbejdsgruppen har herefter fundet det mest hensigtsmæssigt, at de nye regler om handelsagenter udarbejdes i form
af en selvstændig lov, der også omfatter ansatte handelsrejsende. Dette forslag indebærer, at kapitlerne III og IV
i kommissionsloven ophæves, og at lovens titel ændres fra
"Lov om kommission, handelsagentur og handelsrejsende"
til: "Lov om kommission". Det foreslås, at den nye lov får
titlen: "Lov om handelsagenter og handelsrejsende".
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Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser.

Til § 1.
Til stk. 1.
1. Bestemmelserne i loven om handelsagenter og handelsrejsende kan, medmindre andet er angivet i loven, fraviges
ved aftale mellem parterne eller ved handelsbrug eller anden sædvane. Loven er således, ligesom kommissionsloven,
som udgangspunkt fravigelig. En række af lovens vigtigste
bestemmelser er dog ufravigelige ved aftale, handelsbrug
eller sædvane. Som nævnt under de almindelige bemærkninger, pkt. 1, er årsagen hertil, at et hovedformål med loven er at styrke handelsagentens retsstilling over for
agenturgiveren. Dette hensyn kan kun tilgodeses, hvis man
afskærer muligheden for ved aftale at forringe agentens
retsstilling på centrale områder.
Det er i EF-direktivet lagt fast, hvilke regler der ikke
kan fraviges ved aftale, og arbejdsgruppen har ikke fundet
grundlag for at fastsætte ufravigelige regler i videre omfang, end hvad der følger af direktivet. Dog har arbejdsgruppen fundet det hensigtsmæssigt at gøre udkastets § 23
ufravigelig, selv om direktivets artikel 14, der ligger
til grund for bestemmelsen, ikke udtrykkeligt er gjort
ufravigelig.
Følgende bestemmelser i lovudkastet er ufravigelige: § 3
om, at hver part kan forlange, at aftalen udformes skriftligt, §§ 4-5 om parternes pligt til loyalitet og redelighed over for hinanden, § 11, stk. 1, nr. 2, om provisionskravs forfaldstid, § 12 om betalingsfrist for provision, §
13 om provisionsnota, § 14, stk. 1-3, om bortfald af provisionskrav, § 15, stk. 1-2, om handelsagentens ret til
indsigt i agenturgiverens forretningsbøger, § 22, stk. 1,
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§§ 4-5 og § 22, stk. 1, kan ikke fraviges ved aftale, uanset om aftalen er til fordel for handelsagenten, medens de
øvrige ufravigelige regler kan fraviges til agentens fordel. Om dette er tilfældet, skal bedømmes for hver bestemmelse for sig. Fravigelse til skade for handelsagenten i
strid med loven kan således ikke opvejes af, at agenten på
andre punkter i aftalen stilles bedre.
Arbejdsgruppen har overvejet, om det ville være mest hensigtsmæssigt i udkastets § 1 at opregne de ufravigelige
regler. Denne fremgangsmåde har man f.eks. anvendt i købeloven. Arbejdsgruppen har imidlertid fundet, at det er
lettere at orientere sig i loven, når det i forbindelse
med den pågældende lovbestemmelse angives, om den er ufravigelig.
For så vidt angår handelsrejsende har arbejdsgruppens
flertal ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at fastsætte ufravigelige regler. I udkastets § 33 henvises der
derfor ikke til de ufravigelige regler om handelsagenter.
Årsagen hertil er, at ansatte handelsrejsende i meget vidt
omfang vil være omfattet af funktionærloven og dermed af
denne lovs beskyttelse f.eks. i tilfælde af opsigelse. Med
hensyn til selvstændige handelsrejsende er disse omfattet
af definitionen på en handelsagent, jf. § 2 og bemærkningerne til denne bestemmelse, pkt. 3 a.
2. Lovens fravigelige regler kan efter omstændighederne
fraviges ikke alene ved en individuelt udformet aftale,
men også gennem henvisning i aftalen til en aftaleparts
almindelige forretningsbetingelser. En klar henvisning
til, at aftalen er undergivet en standardaftale, som begge
parters organisationer har udarbejdet ("agreed document")
vil i almindelighed blive betragtet som tilstrækkelig til
at anse lovens fravigelige regler for fraveget. Er der
derimod tale om, at den ene part ønsker, at aftalen skal
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til sådanne ensidigt fastsatte vilkår næppe uden videre
være tilstrækkelig til, at de anses som en del af aftalen.
Der må i hvert fald gives den anden part tid og lejlighed
til at sætte sig ind i sådanne vilkår.
Lovens fravigelige regler viger ikke alene for modstående
aftale, men også for handelsbrug eller anden sædvane. Oplysninger om handelsbrug m.v. gives af Det Danske Handelskammer eller af erhvervs- eller brancheorganisationer.
Hvis en part hører til en branche, hvad der typisk er tilfældet for handelsagenter og agenturgivere, vil den pågældende være bundet af handelssædvaner, uanset om han kender
til den konkrete sædvane.
3. Arbejdsgruppen har overvejet en regel, hvorefter de
ufravigelige bestemmelser i lovudkastet kan fraviges ved
aftale, hvis handelsagenten ikke har forretningssted i et
EF-land. Spørgsmålet er nærmere omtalt i betænkningens kapitel IV, afsnit V. Arbejdsgruppens flertal har ikke kunnet gå ind for en sådan bestemmelse, hvorimod et mindretal
(Industrirådets repræsentant J.C. Warnich-Hansen) foreslår
en sådan regel gennemført.
Til stk. 2.
Det kan ikke udelukkes, at der i de første år efter lovens
ikrafttræden eksisterer sædvaner eller kutymer, der er i
strid med lovens ufravigelige regler. For at gøre det
klart, at sådanne sædvaner m.v. ikke gælder efter lovens
ikrafttræden, er det i stk. 2 angivet, at en bestemmelse,
der ikke kan fraviges ved aftale, heller ikke kan fraviges
ved handelsbrug eller anden sædvane, jf. den tilsvarende
regel i kommissionslovens § 45.
Til stk. 3.
1. Efter almindelige regler om international privatret er
en international agenturaftale normalt underkastet loven i
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artikel 4 i EF-konventionen om hvilket lands lov der skal
anvendes på kontraktslige forpligtelser. Konventionen, der
er omtalt i betænkningens kapitel IV, er i Danmark gennemført ved lov nr. 188 af 9. maj 1984. To kontraktsparter,
der bor i hver sit land, kan imidlertid aftale, hvilket
lands lov der skal anvendes på deres kontrakt, jf. konventionens artikel 3. I denne aftalefrihed ligger, at parterne gennem deres lovvalg kan fravige alle regler af privatretlig karakter. Dette gælder også regler, der ellers er
ufravigelige i den lov, som skulle have fundet anvendelse,
hvis parterne ikke havde indgået en lovvalgsaftale.
EF-konventionen indeholder nogle begrænsninger i denne aftalefrihed. Efter artikel 5 om visse forbrugeraftaler og
artikel 6 om individuelle arbejdsaftaler kan forbrugere og
arbejdstagere ikke berøves den beskyttelse, der tilkommer
dem ifølge ufravigelige regler i den lov, der skulle anvendes i mangel af en lovvalgsaftale.
Som omtalt i betænkningens kapitel IV indeholder konventionens artikel 7 nogle mere generelle begrænsninger i aftalefriheden. Efter artikel 7, stk. 2, kan en domstol således anvende sit eget lands ufravigelige regler, selv om
parterne i en lovvalgsaftale har valgt et andet lands lov,
hvis reglerne er ufravigelige (præceptive) uden hensyn
til, hvilket lands lov der i øvrigt skal anvendes på aftalen. Regler af denne karakter kaldes undertiden "internationalt præceptive". Tænker man sig f.eks., at man i dansk
ret opfatter reglerne om godtgørelse ved agenturforholdets
ophør som ufravigelige, også selv om det er aftalt, at
dansk ret ikke skal anvendes på agenturaftalen, vil en anvendelse af artikel 7, stk. 2, bevirke, at en dansk domstol alligevel kunne tilkende godtgørelse i henhold til
den danske lov i et tilfælde, hvor en dansk agent og en
udenlandsk agenturgiver havde aftalt, at udenlandsk ret
skulle anvendes. Efter artikel 7, stk. 1, kan en domstol
også anvende ufravigelige regler i et andet land, som forholdet har en nær tilknytning til, hvis de ufravigelige
regler er internationalt præceptive. Domstolen skal dog i
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konsekvenserne af, at de anvendes eller ikke anvendes, jf.
stk. 1, 2. pkt. Anvendelse af et fremmed lands præceptive
privatretlige regler på tværs af en lovvalgsaftale vil
formentlig have undtagelsens karakter, men i det nævnte
eksempel vil således også en udenlandsk domstol, hvis sag
blev anlagt i agenturgiverens hjemland, have mulighed for
at anvende de ufravigelige danske regler trods lovvalgsaftalen.
Det er som nævnt en betingelse for at anvende de ufravigelige regler, at de er internationalt præceptive. Om en regel kan anses for at have denne karakter afhænger alene af
vedkommende stats egen ret. I eksemplet med agenturaftalen
vil dette således afhænge af en fortolkning af den danske
lov, uanset om sagen kom for en dansk eller udenlandsk
domstol. Det er relativt sjældent, at der i dansk lov udtrykkeligt er taget stilling til, om en ufravigelig regel
også skal anses for international præceptiv. Som eksempler
kan nævnes sølovens §§ 200 og 242. Som anført i bemærkningerne til 1984-loven, der gennemfører EF-konventionen
(Folketingstidende 1983-84, tillæg A, sp. 432-433), må
spørgsmålet, hvis loven ikke udtrykkeligt tager stilling
til det, afgøres ved en fortolkning, der tager hensyn til
reglens formål, parternes interesser og behovet for at
håndhæve reglen også i internationale forhold. Bemærkningerne nævner som eksempler på regler, der formentlig i et
vist omfang må anses for internationalt præceptive, de
ufravigelige regler i lejeloven og forsikringsaftaleloven.
De ufravigelige regler i funktionærloven er internationalt
præceptive i kraft af konventionens artikel 6.
2. Formålet med de nye regler om handelsagenter er navnlig at sikre agenterne en øget retsbeskyttelse. Dette søges i vidt omfang opnået gennem ufravigelige regler ud fra
den betragtning, at agenten i almindelighed er den svage
part i kontraktsforholdet. Agenturforhold er normalt af
international karakter, og parterne kan som udgangspunkt
frit aftale, hvilket lands lov der skal finde anvendelse
på agenturforholdet. Denne adgang kan indebære en risiko
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eller mindre illusorisk gennem en lovvalgsaftale, hvorved
parterne vælger loven i et land, hvor agentens retsstilling er dårligere. Dette kan efter omstændighederne ske
ved at vælge loven i agenturgiverens hjemland, men det kan
også ske ved at vælge loven i et land, hvortil kontrakten
ikke i øvrigt har nogen tilknytning, jf. EF-konventionens
artikel 3 og bemærkningerne hertil i Folketingstidende
1983-84, tillæg A, sp. 415-418. Virkningen af en sådan
lovvalgsaftale vil ofte afhænge af, hvor en retssag anlægges. Det må forventes, at den i højere grad vil blive lagt
til grund af en domstol i agenturgiverens hjemland end af
en domstol i agentens hjemland, og lovvalgsaftaler kombineres derfor ofte med en værnetingsaftale om, at sag skal
anlægges i agenturgiverens hjemland. Peter Blok har i Nordisk Tidsskrift for International Ret 1978, side 170, antaget, at de ufravigelige regler om beskyttelse af handelsagenter må anses for internationalt præceptive, jf.
samme forfatter i Juristen 1981, side 129 og note 16, og i
samme retning Philip: EF/IP.l Lovvalget i kontraktsforhold
(1982), side 91 f. Svenné Schmidt: International formueret
(1987), side 181, advarer dog mod i for vid udstrækning at
gøre ufravigelige regler internationalt præceptive.
På denne baggrund foreslås det i udkastets § 1, stk. 3, at
visse af de ufravigelige regler gøres internationalt præceptive. Herved undgås tvivl om lovens indhold på dette
punkt såvel ved danske domstoles anvendelse af EF-konventionens artikel 7, stk. 2, som ved udenlandske domstoles
eventuelle anvendelse af artikel 7, stk. 1.
De centrale beskyttelsesregler ligger i de ufravigelige
bestemmelser om opsigelse og om godtgørelse ved agenturforholdets ophør. Disse er derfor omfattet af udkastets §
1, stk. 3. De øvrige ufravigelige regler er næppe af en
sådan karakter, at de bør anses for internationalt præceptive. Det gælder således de ufravigelige regler om provisions forfaldstid (§ 11, stk. 2 ) , om betaling og kontrol
med provision (§§ 12, 13 og 15) og bortfald af provision
(§ 14). Heller ikke § 23 om videreførelse af tidsbestemte
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38, stk. 1.
Virkningen af at parterne gennem deres aftale om lovvalg
har søgt at tilsidesætte en internationalt præceptiv regel
er, at reglen alligevel finder anvendelse, men ikke at
lovvalgsaftalen i øvrigt bliver ugyldig. Det er en foudsætning for den delvise tilsidesættelse af lovvalgsaftalen, at aftalen er til skade for handelsagenten. Om dette
er tilfældet, må afgøres ved en sammenligning mellem de
pågældende regler i den valgte fremmede ret og i dansk ret
og ikke ved en samlet bedømmelse af, om kontrakten i sin
helhed må anses for fordelagtig for agenten.
Reglen vedrører alene de tilfælde, hvor dansk ret ville
finde anvendelse, hvis parterne ikke havde indgået en lovvalgsaftale. Reglen berører således ikke tilfælde, hvor en
dansk agenturgiver indgår en agenturaftale med en udenlandsk agent, idet almindelige internationalprivatretlige
regler da fører til anvendelse af loven i agentens hjemland. Det er ligeledes muligt for en dansk agenturgiver at
indgå en aftale med en udenlandsk agent, hvorefter visse
forhold skal undergives dansk ret, mens andre forhold,
f.eks. opsigelse og godtgørelse ved ophør, skal reguleres
af loven i agentens hjemland, jf. EF-konventionens artikel
3, stk. 1, 2. pkt.
3. Indførelse af den foreslåede regel kræver ikke gennemførelse af konsultationsproceduren efter EF-konventionens
artikel 23, jf. bemærkningerne til 1984-loven i Folketingstidende 1983-84, tillæg A, sp. 407-408.
Til § 2.
1. Forslaget til § 2 beskriver, hvad der forstås ved
"handelsagent" og fastlægger således den personkreds, der
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kommissionslovens § 65, men EF-direktivets definition af
handelsagent har nødvendiggjort visse ændringer, navnlig
ved at indkøbsagentur inddrages under loven, jf. herom nedenfor.
Det følger af § 2, at en handelsagent er en selvstændig
erhvervsdrivende, som for en anden, agenturgiveren, skal
virke for afsætning eller køb af varer. Dette sker normalt
ved, at agenten indhenter tilbud om køb eller salg og videresender disse tilbud til agenturgiveren. Købstilbud benævnes i handelssprog ofte "ordre", hvorfor dette udtryk
er angivet i parentes. En handelsagent kan dog have fuldmagt fra agenturgiveren til at indgå aftale med tredjemand
om salg eller køb for agenturgiverens regning.
2. Ved fastsættelse af lovens område er det nødvendigt at
afgrænse handelsagenten overfor andre persongrupper. Behovet herfor øges ved indførelse af ufravigelige regler om
handelsagentur, idet parterne ikke kan indgå en aftale,
der er i strid hermed.
a. En handelsagent er en i forhold til agenturgiveren
selvstændig erhvervsdrivende. Udenfor begrebet handelsagent falder derfor personer, der er ansat hos en hvervgiver, selv om disses opgaver er at opsøge kunder og indhente tilbud fra disse til hvervgiveren. Hverken kommissionsloven eller EF-direktivet fastlægger sondringen mellem ansatte og selvstændige, og denne afgrænsning kan i visse
tilfælde være vanskelig. Den må foretages efter en konkret
bedømmelse, og i retspraksis har man lagt vægt på en række
omstændigheder, der til dels er sammenfaldende med de kriterier, der i anden lovgivning, f.eks. funktionærloven,
ferieloven og kildeskatteloven (reglerne om indeholdelse
af A-skat), anvendes til afgrænsning af ansatte i forhold
til selvstændige.
Det vil således være af væsentlig betydning, om der i forholdet mellem hvervtager og hvervgiver består et over- og
underordnelsesforhold, eller om hvervtageren selvstændigt
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af afgørende betydning, om hvervtageren stiller hele sin
arbejdskraft eller dog den væsentligste del heraf til rådighed for hvervgiveren, eller om han også udfører arbejde
for andre. I tilslutning hertil kan man lægge vægt på, om
hvervtagerens virksomhed drives fra egne lokaler, hvortil
meddelelser om agenturet kan sendes. Det vil ligeledes være af betydning, om det er forudsat, at hvervtageren personligt skal udføre hvervet, eller om han kan overlade det
til andre. Man vil endvidere lægge vægt på, om hvervtageren er lønnet med en fast løn, eventuelt med tillæg af
provision, eller om han alene aflønnes i form af provision, og om hvervgiveren betaler hvervtagerens omkostninger
i forbindelse med rejser, repræsentation m.v., eller om
hvervtageren selv må afholde disse.
At personer ansat hos hvervgiveren ikke er omfattet af begrebet handelsagent, udelukker ikke, at de alligevel kan
være omfattet af visse af lovens regler, jf. §§ 31-34 om
handelsrejsende og bemærkningerne hertil.
b. Uden for begrebet handelsagentur falder endvidere kornmissionsaftaler, d.v.s. tilfælde hvor mellemmanden, kommissionæren, handler i eget navn, men for en anden, kommittentens, regning. Kommissionsaftaler har formentlig kun
en ringe betydning for varehandlen og er ikke omfattet af
arbejdsgruppens kommissorium. Arbejdsgruppen har ikke
drøftet, om nogle af lovudkastets regler, f.eks. om beskyttelse af mellemmanden ved aftalens ophør, kan anvendes
analogt ved vedvarende kommissionsaftaler, jf. betænkning
701/1974, side 29-30.
c. Heller ikke eneforhandlinqsaftaler er omfattet af lovudkastet. Ved en sådan aftale overlader en leverandør en
forhandler eneretten til at videreforhandle et produkt.
Eneforhandleren køber produktet af en leverandør og søger
at videresælge dette i eget navn og for egen regning, således at eneforhandlerens fortjeneste består i forskellen
mellem indkøbspris og salgspris. Denne principielle for-
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grad i praksis, idet en stor gruppe forhandlere indtager
en mellemstilling ved at få kredit fra leverandøren og få
ret til at returnere usolgte varer. Det er endvidere ikke
ualmindeligt, at en handelsagent ligger inde med et varelager, som agenten har købt af agenturgiveren med henblik
på videresalg for egen regning. Med henblik på afgrænsning
inden for EF's konkurrenceret af "handelsrepræsentanter"
over for eneforhandlere har EF-kommissionen i 1962 udsendt
en meddelelse herom (EF-tidende nr. 2921/62 af 24. december 1962, omtalt i EF-Karnov, 2. udgave, side 438). Det
fremgår heraf, at det afgørende kriterium er, hvilken ordning der mellem parterne er truffet med hensyn til overtagelse af den finansielle risiko, der er forbundet ved afsætningen af varerne. Hvis den pågældende skal opretholde
som sin ejendom et varelager eller for egen regning forestå en betydelig, vederlagsfri kundeservice eller kan
fastsætte priser m.v. taler det efter EF-kommissionens opfattelse for, at der er tale om en selvstændig forhandler.
Eneforhandlingsaftaler er ikke omfattet af arbejdsgruppens
kommissorium, og gruppen har ikke drøftet spørgsmålet om
analog anvendelse af reglerne om handelsagenter.
3. Som nævnt under pkt. 1 svarer EF-direktivets og lovudkastets definition af handelsagent i det væsentlige til
gældende ret. Der er dog nogle forskelle, der nærmere vil
blive omtalt i det følgende.
a. Kommissionslovens kapitel IV omfatter handelsrejsende,
d.v.s. personer, der for hvervgiveren, handelshuset, har
påtaget sig at rejse fra sted til sted og virke for afsætning af varer ved at optage købstilbud til handelshuset
eller sælge varer i handelshusets navn.
De handelsrejsende falder i to grupper, nemlig de, der
står i tjenesteforhold til handelshuset, og de, som ikke
står i tjenesteforhold til dette, men er selvstændige. For
de selvstændige handelsrejsende gælder i alt væsentligt de
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§ 87. Ved lovudkastet bortfalder sondringen mellem handelsagenter og selvstændige handelsrejsende, idet sidstnævnte gruppe er omfattet af direktivets definition af
handelsagenter.
b. Medens den gældende kommissionslov alene omfatter
salgsaqentur, dækker direktivet og dermed lovudkastet også
indkøbsagentur, d.v.s. tilfælde, hvor en agent for agenturgiveren opnår et salgstilbud fra tredjemand. Indkøbsagentur spiller efter de oplysninger, der foreligger for
arbejdsgruppen, formentlig ikke nogen praktisk rolle i vareomsætningen .
c. I lighed med de gældende regler om handelsagenter omfatter direktivet og lovudkastet alene salg eller køb af
varer. En række mellemmænd falder derfor uden for lovudkastet, f.eks. speditører, rejsebureauer, forsikringsagenter, ejendomsmæglere og skibsmæglere. Handel med værdipapirer er heller ikke omfattet af udkastet, men derimod af
de gældende regler om kommission, jf. kommissionslovens
§ 4 . 1 nogle tilfælde vil agenten formidle salg af såvel
varer som tjenesteydelser, og lovudkastets anvendelse vil
da bero på, om varesalget er et dominerende element i aftalen. Eksempelvis vil salg af fotokopieringsmaskiner med
tilhørende service være omfattet af loven, medens leverance af rengøringssystemer, hvori salg af rengøringsmaskiner
og -produkter også indgår, næppe vil være omfattet. Standard-edb-programmer, som markedsføres i mange eksemplarer,
må anses som "varer", hvorimod individuelt udviklede programmer snarere må opfattes som tjenesteydelser, hvis aftalen i overvejende grad vedrører levering heraf.
d. Efter EF-direktivet indgår det i definitionen af begrebet "handelsagent", at kontraktsforholdet mellem agenturgiveren og agenten er vedvarende. Også efter det svenske lovudkast indgår det i definitionen af en handelsagent, at der skal foreligge et vedvarende hverv. I modsætning hertil omfatter kommissionslovens regler om handelsagenter også agenturforhold af forbigående karakter,
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Arbejdsgruppen har overvejet, om det bør være en betingelse for reglernes anvendelse, at agenturforholdet er vedvarende, idet et sådant krav rejser spørgsmål om afgrænsning
over for agenturforhold, der ikke er vedvarende, og om
hvilke regler, der skal gælde for sådanne forhold. Kravet
om, at forholdet skal være vedvarende, rammer imidlertid
noget centralt i agenturforhold, og i hvert fald udkastets
regler om agenturforholdets ophør kan ikke umiddelbart anvendes på ikke-vedvarende forhold. Hertil kommer, at hensynet til det harmoniseringsønske, der ligger til grund
for direktivet, taler for, at definitionen ikke ændres.
I kravet om, at agenturforholdet skal være vedvarende,
ligger ikke, at det er en betingelse, at forholdet er indgået for en ubestemt eller en meget lang periode. Også
agenturaftaler indgået for en kortere periode eller eksempelvis for en sæson må anses som vedvarende. Er der tale
om agenturforhold, der ophører efter en ganske kort periode, kan det bero på konkrete omstændigheder, om det har
været parternes mening at etablere et vedvarende forhold,
således at forholdet omfattes af lovudkastet, eller om der
alene har været tale om enkeltstående opgaver eller eventuelt en prøveordning. Hvis agenturforholdet ikke er vedvarende, kan en række af lovudkastets regler efter omstændighederne anvendes analogt. Det gælder f.eks. §§ 4-6 om
parternes pligter og rettigheder, §§ 8-10, § 11, stk. 1, §
12, stk. 1, § 14, stk. 1-3 og 5, om provision og §§ 16-21
om forholdet til tredjemand.
e. Efter direktivets artikel 2, stk. 1, finder dette ikke
anvendelse på handelsagenter, der ikke modtager vederlag
for deres virksomhed. En tilsvarende betingelse stilles
ikke i gældende ret, men denne forskel har næppe praktisk
betydning. Der findes mellemmandsforhold, hvor mellemmanden alene har krav på vederlag fra opdragsgiverens kunde.
Sådanne mellemmandsforhold er ikke omfattet af lovudkastet, idet det er forudsat, at vederlaget betales af opdragsgiveren .
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indføre en sådan begrænsning, der i øvrigt vil give anledning til afgrænsningsvanskeligheder.
4. I direktivets artikel 1, stk. 3, er det præciseret, at
nogle nærmere angivne fuldmagtsforhold, der er knyttet til
visse stillinger, ikke skal anses som handelsagentur. Det
drejer sig om personer, der i kraft af deres stilling kan
forpligte et selskab eller lignende, om medindehavere,
f.eks. interessenter i et interessentskab, der kan forpligte de øvrige indehavere, og om kuratorer og lignende i
konkursboer. Arbejdsgruppen har ikke anset det for nødvendigt, at disse undtagelser angives i lovteksten.
5. Ifølge direktivets artikel 2, stk. 1, finder direktivet ikke anvendelse på handelsagenter, i det omfang de arbejder på varebørser eller råvaremarkeder. Efter arbejdsgruppens opfattelse er et medlemsland ikke afskåret fra at
lade de nationale regler omfatte disse handelsagenter.
Efter det for arbejdsgruppen oplyste forhandles på varebørser en række råvarer, f.eks. olie, metaller, sukker,
kaffe, korn, bomuld og gummi. Sådanne varebørser findes
ikke i Danmark, og det er kun et meget begrænset antal
danske agenter, der handler på disse børser. Agenter, der
arbejder på varebørser, har i reglen en række skiftende
hvervgivere på såvel køber- som sælgerside, og der vil
derfor normalt ikke være tale om en vedvarende agenturaftale.
Det karakteristiske for agenter, der arbejder på råvaremarkeder, er, at de formidler køb og salg af varer, der
traditionelt handles på de ovennævnte varebørser. Agenturgiveren er normalt en udenlandsk sælger, mens køber kan
være både dansk og udenlandsk. Der er mellem agenturgiveren og råvareagenten typisk tale om en fast forretnings-
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kontraktsforhold. Der indgås meget sjældent en agenturkontrakt, da det er almindeligt, at agenten er berettiget
til at formidle salg fra andre end sine normale sælgere.
Normalt retter en ordregiver, d.v.s. køber, henvendelse
til flere råvareagenter med henblik på at få et fuldgyldigt billede af markedet. Ligeledes afsætter sælger til
tider varer gennem flere forskellige agenter og mæglere,
uden at der er aftalt en bestemt opdeling af agenternes
kundekredse. Det er endvidere almindeligt, at en agent er
berettiget til at formidle køb fra andre end sin normale
sælger, hvis han ikke kan få den ønskede vare fra denne.
Råvareagentvirksomhed adskiller sig fra anden agentvirksomhed ved, at det normalt er sælger, der betaler agentens
provision, uanset om det er køberen, der er agentens opdragsgiver.
Agenter, der arbejder på varebørser og råvaremarkeder, er
omfattet af de gældende regler om handelsagenter i kommissionsloven. Efter det oplyste er der imidlertid normalt
ikke tale om et vedvarende aftaleforhold mellem agent og
agenturgiveren, og disse agenter vil i så fald ikke være
omfattet af lovudkastet, jf. § 2.
Afgrænsningen af handelsagenter, der arbejder på råvaremarkeder, kan være vanskelig over for agenter, der i øvrigt formidler aftaler om råvarer, og selve fastlæggelsen
af begrebet "råvare" kan være tvivlsom. Undtagelsen kan
derfor give anledning til tvivl. Hertil kommer, at den under alle omstændigheder dækker et betydeligt vareområde,
der er omfattet af de gældende regler om handelsagentur.
På den anden side er der efter det oplyste i reglen tale
om agenturforhold, der ikke er vedvarende, hvorfor de allerede er undtaget fra loven i kraft af § 2. Der forekommer dog utvivlsomt vedvarende agenturforhold inden for råvaremarkeder, og en undtagelse af disse agenturforhold
ville rejse spørgsmålet om, hvilke regler der da - i mangel af en udtømmende aftale - skulle gælde. Lovens regler
måtte formentlig i et vist omfang kunne anvendes analogt,
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undtage de pågældende agenturforhold fra loven kan endvidere anføres, at ingen af lovens ufravigelige regler synes
at være uanvendelige ved vedvarende agenturforhold. Det
svenske lovudkast indeholder ikke en tilsvarende undtagelse.
Danmarks Agentforenings og Det Danske Handelskammers medlemmer af arbejdsgruppen har anført, at de på grund af
disse agenturforholds særlige karakter ikke har noget udtrykkeligt ønske om, at disse agenter omfattes af lovudkastet. Disse medlemmer har dog forståelse for, at det kan
indebære afgrænsningsvanskeligheder at undtage disse agenturforhold.
På denne baggrund har arbejdsgruppen ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at medtage undtagelsen i direktivets
artikel 2, stk. 1, i lovudkastet.
6. Af hensyn til engelske forhold undtager direktivet i
artikel 2, stk. 1, "Crown Agents for Oversea Governments
and Administrations". Denne institution, der er oprettet
ved lov, udgør en gruppe selvstændige erhvervsdrivende,
der varetager formidlingsopgaver for internationale organisationer og regeringer i udviklingslande. Arbejdsgruppen
har ikke fundet det nødvendigt udtrykkeligt at angive denne undtagelse i lovudkastet.
Til § 3.
Det foreslås i bestemmelsen, der svarer til direktivets
artikel 13, stk. 1, at handelsagenten og agenturgiveren af
hinanden kan kræve en skriftlig kontrakt. Der findes ikke
i kommissionsloven en tilsvarende regel. Bestemmelsen ændrer ikke ved det grundlæggende princip i dansk ret om, at
aftaler gyldigt kan indgås både mundtligt og skriftligt.
Af hensyn til de lande, hvor skriftlighed er en gyldighedsbetingelse, tillader artikel 13, at en medlemsstat kan
foreskrive, at en agenturaftale kun er gyldig, hvis den er
indgået skriftligt.
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at den anden part underskriver og udleverer et dokument
med angivelse af agenturaftalens vilkår. Der stilles ikke
særlige formkrav til dokumentet, bortset fra at det skal
være underskrevet af handelsagenten eller agenturgiveren.
I praksis vil der almindeligvis kun blive udfærdiget ét
dokument, som underskrives af begge parter. Det må antages, at en part må acceptere, at dokumentet underskrives
af modpartens fuldmægtig.
Dokumentet skal indeholde angivelse af kontraktens vilkår.
Det må - ligesom ved anden kontraktsaffattelse - være
overladt til parterne at afgøre, hvor detaljeret aftalens
vilkår skal angives i dokumentet. At et vilkår ikke er optaget i den skriftlige aftale er ikke ensbetydende med, at
vilkåret ikke kan anses for aftalt, men den part, der påberåber sig et sådant vilkår, har bevisbyrden for, at det
indgår i aftalen. Ligeledes må lovens regler gælde, selv
om de ikke er gengivet i den skriftlige aftale, medmindre
lovreglerne gyldigt er fraveget ved aftale, handelsbrug
eller anden sædvane. Hvis der sker ændringer i kontraktsbetingelserne, kan parterne kræve en skriftlig angivelse
heraf. Dette kan ske ved et tillæg til den oprindelige
kontrakt eller ved oprettelse af en helt ny kontrakt.
Bestemmelsen pålægger ikke parterne pligt til at oprette
en kontrakt, jf. ordene "kan kræve". Ingen af parterne er
derfor forpligtet til uopfordret at afgive en skriftlig
erklæring om kontraktsvilkårene til den anden. Det følger
samtidig af bestemmelsen, at det ikke er et krav, at en
sådan anmodning fremsættes på et bestemt tidspunkt. Hvis
en part nægter at efterkomme en anmodning eller at tage
stilling til den anden parts angivelse af aftalen, kan det
efter omstændighederne indebære en misligholdelse af aftalen.
Det fremgår af stk. 2, at stk. 1 ikke kan fraviges ved aftale. Det følger af § 1, stk. 2, at bestemmelsen heller
ikke kan fraviges ved handelsbrug eller anden sædvane.
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Bestemmelsen gennemfører direktivets artikel 3 og erstatter kommissionslovens § 66 om agentens pligt til at varetage agenturgiverens interesser. Udkastets § 4 angiver
agentens pligter i generelle vendinger. Disse pligter vil
ofte være præciseret og uddybet i agenturkontrakten.
Til stk. 1.
Det slås i denne bestemmelse fast, at handelsagenten har
en almindelig loyalitetspligt over for agenturgiveren og
en pligt til at varetage dennes interesser. Hvorledes disse pligter skal opfyldes, beror på aftalen og eventuelle
kutymer på området samt på de konkrete omstændigheder i
forbindelse med hvervets udførelse. Der kan ikke i loven
gives en udtømmende beskrivelse af handelsagentens pligter.
Det vil bero på en konkret fortolkning, om der i loyalitetspligten ligger et forbud mod uden agenturgiverens samtykke at påtage sig opgaver for en konkurrerende virksomhed, eller mod eventuelt at drive konkurrerende virksomhed
for egen regning. Bestemmelsen hindrer ikke, at parterne
aftaler, at sådan virksomhed er tilladt eller forbudt.
Medens handelsagenten selvsagt har ret til at ansætte personale i sin virksomhed, har han i almindelighed ikke ret
til at anvende underagenter uden særlig aftale herom med
agenturgiveren, idet det kan være af væsentlig betydning
for agenturgiveren, hvem der formidler kontakten til kunderne, hvad enten der er tale om køb eller salg.
Hvad der er i agenturgiverens interesse, vil almindeligvis
være relativt klart i hver enkelt situation, men kan variere fra branche til branche. I mangel af andre fortolkningsbidrag vedrørende agenturgiverens interesse vil det
være naturligt at søge at vurdere, hvorledes en erfaren og
omhyggelig handelsagent i den pågældende branche ville ha-
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Til stk. 2.
Bestemmelsen indeholder en ikke-udtømmende beskrivelse af
handelsagentens pligter.
Ifølge nr. 1 skal handelsagenten foretage rimelige bestræbelser på at formidle eller eventuelt indgå aftaler for
agenturgiveren. Hvilke skridt handelsagenten skal tage for
at udføre de pålagte opgaver, vil bero på aftalen mellem
parterne og en vurdering af de konkrete omstændigheder,
sammenholdt med hvad der er almindeligt i den pågældende
branche. "Rimelige bestræbelser" kan spænde fra en forholdsvis beskeden indsats, når der er tale om en etableret
kundekreds og et indarbejdet produkt, til en omfattende
bearbejdning af markedet i forbindelse med introduktion af
et nyt produkt. Hvad der kan kræves af en indkøbsagent vil
ligeledes bero på markedsforholdene og på, om agenten allerede har etableret kontakter til mulige sælgere.
Efter nr. 2 har handelsagenten en generel pligt til at underrette agenturgiveren om forhold, der har relation til
den opgave, som agenten har fået pålagt. Pligtens omfang
beror på karakteren af agentens hverv.
Handelsagenten skal uden ophold underrette agenturgiveren
om et indhentet tilbud eller en indgået aftale samt om andre forhold, som handelsagenten har kendskab til, og som
er nødvendige for agenturgiveren. Agenten kan, for så vidt
dette i øvrigt er foreneligt med agenturgiverens interesser og med branchekutymer, i et vist omfang samle tilbud
m.v. sammen, inden der sker underretning til agenturgiveren. Såfremt handelsagenten har grund til at antage, at
agenturgiveren, f.eks. på grund af særlige markedsforhold,
må handle meget hurtigt, er det imidlertid klart, at de
relevante oplysninger skal gives straks.
Det er ikke som efter kommissionslovens § 66 et krav, at
tilbud, aftale eller andre oplysninger indsendes til agen-
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Ud over at underrette agenturgiveren om tilbud og indgåede
aftaler påhviler der handelsagenten en pligt til at underrette om andre forhold, som agenten har kendskab til, og
som er nødvendige for agenturgiveren. Det kan f.eks. være
naturligt, at handelsagenten holder agenturgiveren underrettet om mere generelle forhold, f.eks. markedsforhold,
nye afsætnings- eller indkøbsmuligheder, nye sundheds- eller miljøregler eller andre offentlige indgreb af betydning for afsætningen af produktet samt om kundernes holdning til produktet. Ved indkøbsagentur vil det endvidere
være naturligt, at agenten orienterer agenturgiveren om
kvalitetsspørgsmål, som agenten har kendskab til, vedrørende de produkter, som agenturgiveren ønsker at købe.
Endvidere bør en agent underrette agenturgiveren, såfremt
agenten får kendskab til patent- eller varemærkekrænkelser
vedrørende agenturgiverens produkt eller til en kundes
manglende betalings- eller leveringsdygtighed. Det kan i
specielle situationer, hvor handelsagentens ekspertise er
væsentligt større end agenturgiverens, påhvile agenten at
underrette agenturgiveren om, hvorvidt der er udsigt til i
forbindelse med den konkrete opgave at nå et gunstigt resultat, eller om det må forventes, at den pålagte opgave
ikke vil kunne løses.
Handelsagenten har i almindelighed ingen pligt til at foretage en aktiv informationssøgning for at komme i besiddelse af oplysninger af ovennævnte karakter, men agenten
er forpligtet til uopfordret at meddele agenturgiveren oplysninger om forhold, som agenten har kendskab til.
Handelsagenten indestar ikke for, at tredjemand opfylder
den aftale, som er indgået mellem tredjemand og agenturgiveren. Dette gælder, selv om agenten har fuldmagt til at
indgå aftale på agenturgiverens vegne. Det kan dog være
aftalt mellem agenturgiveren og agenten, at agenten skal
indestå for tredjemands opfyldelse ("stå del credere"). I
så fald antages kommissionslovens § 14, stk. 1, at kunne
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Ifølge nr. 3 skal agenten følge rimelige forskrifter fra
agenturgiveren. En tilsvarende regel findes ikke i kommissionsloven.
Bestemmelsen vedrører forskrifter, der er efterfølgende i
forhold til agenturaftalens indgåelse. Agenturgiveren har
således mulighed for at give agenten forskrifter, som ikke
er indeholdt i kontrakten. Forskrifterne skal være rimelige på baggrund af aftalegrundlaget, parternes aktuelle
samarbejdsforhold og branchekutymer og skal derfor bl.a.
tage hensyn til, at agenten er en selvstændig erhvervsdrivende .
Til stk. 3.
Hverken stk. 1 eller stk. 2 kan fraviges ved aftale mellem
parterne. Det følger af § 1, stk. 2, at bestemmelserne
heller ikke kan fraviges ved handelsbrug eller anden sædvane.
Som nævnt ovenfor indeholder udkastets § 4 en generel beskrivelse af agentens pligter. Reglen har karakter af en
retlig standard, og agentens pligter vil ofte være nøjere
fastlagt i agenturkontrakten, ligesom handelsbrug og sædvane kan udfylde beskrivelsen af agentens pligter. Reglen
er medtaget af hensyn til direktivets artikel 5, selv om
det i dansk lovgivningstradition ikke er sædvanligt udtrykkeligt at gøre sådanne standarder ufravigelige.
Til § 5.
Bestemmelsen er ny i forhold til kommissionsloven, der
alene indeholder en bestemmelse (§ 66) om handelsagentens
pligter over for agenturgiveren.
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Bestemmelsen fastslår, at der for agenturgiveren består en
almindelig loyalitetspligt i forhold til handelsagenten og
modsvarer således bestemmelsen i § 4 om handelsagentens
loyalitetspligt. Der er ligesom i § 4 tale om en generalklausul, der i tvivlstilfælde kan medvirke til at fastlægge det nærmere indhold af agenturgiverens forpligtelser
over for handelsagenten.
Til stk. 2.
Bestemmelsen indeholder en ikke-udtømmende angivelse af
pligter, som påhviler agenturgiveren i forhold til handelsagenten.
Det materiale, som agenturgiveren efter nr. 1 skal stille
til rådighed for agenten, er f.eks. vareprøver, produktbeskrivelser og prislister. Agenturgiveren skal stille materialet til rådighed i så god tid, at handelsagenten kan
udnytte det i forbindelse med den konkrete opgave. Materialet skal tilbageleveres efter brugen, medmindre handelsagenten udøver tilbageholdsret efter almindelige regler,
jf. bemærkningerne til § 7. Der kan normalt ikke kræves
betaling for materiale udlånt af agenturgiveren, medmindre
dette er aftalt.
Efter nr. 2 har agenturgiveren pligt til at skaffe handelsagenten de oplysninger, der er nødvendige for hvervets
gennemførelse. Det følger heraf, at der - i modsætning til
hvad der gælder for handelsagenten - påhviler agenturgiveren en underretningspligt, der efter omstændighederne kan
vedrøre oplysninger, som agenturgiveren ikke allerede er i
besiddelse af. Det vil bero på en konkret vurdering, hvilke oplysninger der er nødvendige for hvervets gennemførelse. Det vil imidlertid være naturligt, at agenturgiveren løbende og uopfordret giver handelsagenten oplysninger, der sætter denne i stand til at vurdere omfanget af
de kommende forretninger med agenturgiveren, herunder oplysning om priser, leveringsmuligheder, produktudvikling
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bedømmelsen af agenturgiverens oplysningspligt kan der også lægges vægt på, hvilken af parterne der lettest kan
skaffe oplysningerne. Således vil oplysninger vedrørende
forholdene på et eksportmarked normalt lettere kunne tilvejebringes af den lokale agent.
Mere specielle eller usædvanlige oplysninger, som er nødvendige for agenten, kan kun kræves fremskaffet efter opfordring.
Det følger af nr. 3, at agenturgiveren har pligt til at
underrette handelsagenten om, hvorledes agenturgiveren har
stillet sig til tilbud, som agenten har indhentet. Endvidere har agenturgiveren pligt til at underrette agenten,
såfremt en aftale, som denne efter bemyndigelse har indgået, på grund af agenturgiverens eller tredjemands forhold
ikke gennemføres. Oplysning om manglende accept fra agenturgiverens side eller om manglende gennemførelse af indgåede aftaler kan fungere som retningslinier for handelsagenten ved udførelsen af efterfølgende opgaver for agenturgiveren.
Agenturgiveren skal meddele oplysningerne inden for en rimelig frist efter, at agenturgiveren har accepteret eller
afslået tilbudet. Bedømmelsen af hvad der må anses for en
rimelig frist vil i høj grad bero på de konkrete forhold.
I praksis vil agenten ofte blive underrettet om agenturgiverens accept ved modtagelse af en kopi af den faktura,
agenturgiveren udsteder til tredjemand, eller i forbindelse med indkøbsagentur ved kopi af tredjemands ordrebekræftelse. Efter udkastets § 13 skal agenturgiver hver måned
sende agenten en provisionsnota, og manglende gennemførelse af en ordre eller aftale vil fremgå af notaen. Månedlig
provisionsnota må i almindelighed anses for at opfylde
kravet om underretning, jf. udkastets § 13. Det er en forudsætning, at det af provisionsnotaen fremgår, hvilke ordrer, der er accepteret, og hvilke, der ikke er accepteret. Er der aftalt kvartalsvis provisionsnota, vil oplysningerne heri som udgangspunkt ikke være tilstrækkelige
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Om agenturgiverens pligt til at underrette tredjemand om
manglende accept henvises til udkastets § 17.
Til stk. 3.
Det følger af denne bestemmelse, at agenturgiveren har
pligt til at underrette agenten, når der er udsigt til et
væsentligt fald i forretningernes omfang. Dette kan f.eks.
være tilfældet, hvis agenturgiveren forventer nedsat efterspørgsel eller reducerede leveringsmuligheder. Underretning til handelsagenten skal ske inden en rimelig frist
fra det tidspunkt, hvor agenturgiveren kan forudse nedgangen.
Til stk. 4.
Det fremgår af bestemmelsen, at stk. 1-3 ikke kan fraviges
ved aftale. Der henvises til bemærkningerne under § 4,
stk. 3.
Til § 6.
Direktivet indeholder ikke bestemmelser om handelsagentens
og agenturgiverens erstatningsansvar i tilfælde af pligtforsømmelse. Direktivets artikel 17, stk. 2, litra c, indeholder derimod en bestemmelse om, at ydelse af godtgørelse ved agenturforholdets ophør ikke hindrer, at en
agent kan kræve skadeserstatning, jf. pkt. 3 i bemærkningerne til udkastets § 25.
Kommissionsloven indeholder bestemmelser om parternes erstatningspligt såvel under kontraktsforholdets beståen som
ved dets ophør. Ifølge kommissionslovens § 67, stk. 1, ifalder handelsagenten erstatningsansvar ved pligtforsømmelse over for agenturgiveren. Der er ingen tilsvarende
bestemmelse vedrørende agenturgiverens pligtforsømmelse
over for handelsagenten. I medfør af kommissionslovens §
76, jf. §§ 50-51, ifalder handelsagenten og agenturgiveren
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de opsiger agenturaftalen i utide. Kommissionslovens SS
50-51 og § 67 skal fortolkes i overensstemmelse med dansk
rets almindelige regler om ansvar i kontraktsforhold. Dette indebærer, at en part er ansvarlig for sine folks fejl
og for misligholdelse, der skyldes manglende økonomisk evne, og at den pågældende har bevisbyrden for, at fejlen
ikke kan tilregnes ham, jf. motiverne til loven i Rigsdagstidende 1916-17, tillæg A, sp. 3064, jf. sp. 2983 og
sp. 3037 ff.
Spørgsmålet om erstatningsansvar er mest aktuelt i forbindelse med agenturaftalens ophør, men kan også opstå under
aftalens løbetid, enten fordi den berettigede ønsker, at
agenturforholdet skal fortsætte trods fejlen, eller fordi
betingelserne for at opsige aftalen i utide ikke er opfyldt. Når disse erstatningsspørgsmål i den gældende lov
er løst i to forskellige bestemmelser, kan det skyldes, at
loven bygger på den forudsætning, at en agenturaftale af
begge parter kan tilbagekaldes når som helst, men at den
anden part har krav på erstatning, hvis aftalt opsigelsesvarsel ikke overholdes. Også det svenske lovudkast indeholder en sådan opdeling af erstatningsreglerne (S 12 og S
28), uanset at der indføres legale opsigelsesvarsler.
Arbejdsgruppen finder, at lovudkastet alene bør indeholde
én erstatningsregel, der omfatter erstatningskrav såvel
under aftalens løbetid som i forbindelse med aftalens ophør. En sådan regel bør endvidere gælde for begge parter.
Arbejdsgruppen har fundet det mest naturligt at placere
denne ansvarsregel i forbindelse med SS 4-5 om parternes
pligter over for hinanden.
Til stk. 1.
Bestemmelsen, der kan fraviges ved aftale, fastslår, at
den part, der forsømmer sine pligter over for den anden
part, bliver erstatningsansvarlig for det tab, som derved
påføres denne.
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under agenturforholdets beståen, og som er angivet i §§ 45, eller følger af agenturaftalen. Tilsidesættelse af
pligter kan endvidere foreligge, hvis en part bringer
agenturaftalen til ophør, uden at dette er hjemlet i loven
eller aftalen. Også efter aftalens ophør kan der påhvile
parterne pligter, f.eks. til hemmeligholdelse af forretningshemmeligheder m.v.
Ligesom efter gældende ret er ansvar betinget af, at forsømmelsen kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller
uagtsom. Såvel handelsagenter som agenturgivere er i medfør af DL 3-19-2 ansvarlige for de skadevoldende handlinger eller undladelser, som foretages af deres ansatte. De
må endvidere antages i et vist omfang at være ansvarlige
for handlinger eller undladelser, der foretages af selvstændige tredjemænd, der udfører betroede opgaver for dem,
f.eks. underagenter. En part er ligeledes ansvarlig for
misligholdelse, der skyldes manglende økonomisk evne. I
overensstemmelse med almindelige regler om ansvar i kontraktsforhold påhviler det den pågældende part at bevise,
at en fejl ikke kan tilregnes ham. Ved bedømmelsen af,
hvorvidt der foreligger et erstatningsansvar, vil indholdet af agenturaftalen, de lovbestemmelser, der regulerer
forholdet mellem parterne, samt eventuelle branchekutymer
eller sædvaner spille en afgørende rolle.
Det er en betingelse for erstatningsansvarets indtræden,
at der er sket en skade, som har medført et økonomisk tab,
og at der kan påvises en årsagssammenhæng mellem den ansvarspådragende adfærd og skaden. Det er herudover en betingelse, at skaden har været en påregnelig følge af den
skadevoldende adfærd.
Skadelidte har krav på at blive stillet, som om skadevolderen havde opfyldt sine forpligtelser. Dette indebærer,
at skadelidte f.eks. har krav på erstatning for den fortjeneste, som den pågældende er gået glip af. Bevisbyrden
for tabets størrelse påhviler skadelidte. Ved vurderingen
af skadelidtes tab skal der tages hensyn til eventuelle
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erstatning for mistet provision ved agenturgiverens uhjemlede ophævelse af aftalen reduceres med de omkostninger,
agenten ville have haft, hvis agenturforholdet var fortsat.
Erstatning efter § 6 vil for handelsagenten typisk medføre
erstatning for det tab, han lider ved, at forholdet ophører uden iagttagelse af opsigelsesvarsel. Efter § 25 kan
der endvidere blive tale om godtgørelse i forbindelse med
agenturaftalens ophør.
Det forekommer, at en agent i tillid til, at han i en længere periode skal repræsentere agenturgiveren, foretager
investeringer i f.eks. kontormaskiner, salgs- og lagerlokaler eller lignende. I den svenske og norske kommissionslov blev der i 1974 og 1975 indsat bestemmelser, hvorefter
agenten i sådanne tilfælde har krav på en rimelig godtgørelse for det tab, han lider ved, at han som følge af
hvervets ophør ikke får dækning for særlige investeringer,
han har foretaget efter aftale med agenturgiveren. Sådan
godtgørelse skal betales, selv om agenturgiveren ikke er
erstatningsansvarlig i anledning af agenturforholdets ophør. Tilsvarende forslag blev stillet af de danske sagkyndige, jf. betænkning 701/1974, side 26-28 og side 43-44.
Ifølge den svenske betænkning om "Handelsagentur och kommission" (SOU 1984:85, side 154-55) har denne bestemmelse
ikke haft praktisk betydning, og det svenske udvalg foreslår, at den ophæves.
Efter arbejdsgruppens opfattelse må udgangspunktet for bedømmelsen af, hvem der skal bære risikoen for fejlslagne
investeringer være, at agenten er en selvstændig erhvervsdrivende, som selv må bære risikoen for, at en investering
på grund af agenturforholdets ophør bliver unyttig for
ham. Dette må i almindelighed også gælde i tilfælde, hvor
en agent efter aftale med agenturgiveren har foretaget investeringer specielt med henblik på dette agentur. Hvis
agenten i et sådant tilfælde ønsker at sikre sig mod, at
investeringen bliver nytteløs for ham, før den er afskre-

- 59 vet, må han indgå passende aftale herom med agenturgiveren. Arbejdsgruppen foreslår derfor ikke en sådan godtgørelsesregel.
Hvis agenturforholdet ophører under sådanne omstændigheder, at agenturgiveren er erstatningsansvarlig, må det afgøres efter almindelige erstatningsretlige synspunkter, om
agenten kan kræve erstatning for det tab, han eventuelt
lider ved, at investeringen bliver unyttig for ham, jf.
nærmere betænkning 701/1974, side 27.
Til stk. 2.
Bestemmelsen pålægger den, der vil kræve erstatning, at
underrette den anden part herom uden ugrundet ophold. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor den erstatningssøgende
fik kendskab til eller burde have fået kendskab til forsømmelsen og skaden. Sker der ikke rettidig reklamation,
fortabes retten til erstatning. Kommissionslovens § 67,
stk. 2, indeholder en lignende regel om agenturgiverens
reklamationspligt i forbindelse med erstatningskrav som
følge af handelsagentens pligtforsømmelse.
Reklamationspligten gælder alene med hensyn til erstatning. Om en part kan fortabe retten til at ophæve aftalen
efter udkastets § 24, må afgøres efter almindelige regler
om passivitet.
Til stk. 3.
Det fastsættes i denne bestemmelse, at reklamationspligten
efter stk. 2 ikke gælder i tilfælde, hvor den erstatningsansvarlige part har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller har handlet groft uagtsomt. Den målestok, der
anvendes ved vurderingen af, om der er handlet i strid med
almindelig hæderlighed, svarer til den, der anvendes i
forbindelse med aftalelovens § 33. Begrebet "almindelig
hæderlighed" henviser til den til enhver tid herskende moralopfattelse inden for det pågældende område. Kerneområdet for bestemmelsen vil dog være situationer, hvor den
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erstatningssøgende. I forhold til § 67, stk. 2, i den gældende lov er kravet om, at agenturgiveren har lidt betydelig skade, udeladt.
Til § 7.
a. Ifølge den gældende kommissionslovs § 75 henvises der
for så vidt angår handelsagentens rettigheder og pligter
med hensyn til varer, som denne har på lager for agenturgiveren, til reglerne om handelskommissionærer, dog med
den forskel, at kommissionslovens § 75 alene angår salgsagentur. Direktivet indeholder ikke bestemmelser om disse
spørgsmål.
Det er ikke ualmindeligt, at handelsagenten, f.eks. for
hurtigt at kunne effektuere mindre ordrer, har varer på
lager for agenturgiveren. Arbejdsgruppen har derfor fundet, at der er behov for regler om agentens rettigheder og
pligter med hensyn til sådanne varer.
Det foreslås, at reglerne i kommissionslovens kapitel II
om handelskommissionærens rettigheder og pligter med hensyn til varer, som denne har i sin varetægt, finder tilsvarende anvendelse for handelsagenter, der har varer på
lager til salg for eller indkøbt for agenturgiveren.
Bestemmelsen vedrører alene varer, som handelsagenten har
på lager til salg for agenturgiveren, eller som er indkøbt
for denne, men derimod ikke vareprøver, demonstrationsmateriale m.v., som handelsagenten har fået overdraget. For
så vidt angår sådant materiale gælder almindelige regler
om tilbageholdsret, der ikke hjemler salgsret, jf. bemærkningerne nedenfor under b.
Der påhviler i medfør af bestemmelsen handelsagenten følgende pligter over for agenturgiveren med hensyn til varer, som agenten har i sin besiddelse:
1)

Omsorgspligt med hensyn til varerne, jf. kommissions-
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2)

Pligt til at holde varerne adskilt fra andre varer,
jf. kommissionslovens § 10, stk. 1, 2. pkt.

3)

Pligt til at brandforsikre varerne, jf. kommissionslovens § 10, stk. 2.

4)

Pligt til at undersøge varerne for mangler m.v., jf.
kommissionslovens § 11.

5)

Pligt til at underrette agenturgiveren om mangler ved
varerne, jf. kommissionslovens § 12.

Det nærmere indhold af agentens omsorgspligt kan være
fastsat i agenturaftalen.
Forsømmes omsorgspligten, kan agenten ifalde erstatningsansvar efter § 6. Agenten bærer ikke risikoen for varernes
hændelige undergang eller forringelse. Bevisbyrden for at
det ikke skyldes agentens forsømmelse, at varerne er gået
til grunde eller er blevet forringede, påhviler agenten.
Handelsagenten har, bl.a. for at sikre agenturgiverens ejendomsret i tilfælde af agentens konkurs, pligt til at
holde varerne adskilt fra andre varer. Det følger heraf,
at agenten er pligtig til på opfordring at give oplysning
om, hvor varerne befinder sig. Adskillelseskravet er ikke
ubetinget, idet der kan tænkes situationer, hvor det vil
være i parternes interesse, at der sker sammenblanding,
f.eks. med henblik på samlet salg af mindre varepartier.
Handelsagentens pligt til at holde varerne forsikret omfatter alene forsikring mod brand. Agenturaftalen kan indeholde pligt til tyveriforsikring eller anden form for
forsikring. Arbejdsgruppen har ikke fundet behov for at
udvide forsikringspligten til at omfatte andet end brandforsikring.
Den undersøgelsespligt, der pålægges handelsagenten ifølge
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køber i medfør af købelovens § 51. Der er alene tale om en
undersøgelsespligt, der ifølge bemærkningerne til kommissionslovens § 11 (Rigsdagstidende 1916-17, tillæg A, sp.
2974) svarer til "en saadan Undersøgelse, som en ordentlig
Modtager af den paagældende Slags Varer sædvanemæssigt foretager". I tilslutning til undersøgelsespligten har handelsagenten pligt til at underrette agenturgiveren om konstaterede mangler, jf. kommissionslovens § 12. Forsømmelse
heraf kan medføre erstatningspligt efter lovudkastets § 6.
Kommissionslovens §§ 11-12 gælder ikke for indkøbskommission, idet indkøbskommissionæren ifølge motiverne til bestemmelserne skal varetage kommittentens interesser over
for sælgeren ved at undersøge modtagne varer som foreskrevet i købelovens § 51. Tilsvarende undersøgelsespligt må
antages at gælde ved indkøbsagentur.
Handelsagenten har følgende rettigheder med hensyn til de
varer, som er i hans besiddelse:
1)

Ret til godtgørelse for afgivelse af lagerrum eller
andet opholdssted, for transport og arbejde af lignende art, jf. kommissionslovens § 29, 2. pkt.

2)

Panteret i varerne for fordringer mod agenturgiveren,
jf. kommissionslovens § 32, jf. § 31.

3)

Tilbageholdsret i varerne samt ret til at undlade at
følge agenturgiverens forskrifter med hensyn til disse
varer, jf. kommissionslovens § 33.

4)

Ret til i visse tilfælde at sælge varer, der er tilbageholdt i kraft af en panteret, jf. kommissionslovens
S 34.

5)

Ret til ved salg eller på anden måde at råde over fordringsrettigheder mod tredjemand, jf. kommissionslovens § 35.
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Ret til ved agenturgiverens konkurs m.v. at hindre
overgivelse af varerne til boet (standsningsret), jf.
kommissionslovens § 37.

7)

Ret til at sælge eller bortskaffe varer, der på grund
af agenturgiverens forhold ikke har kunnet overgives
til denne, eller som agenten ikke længere har pligt
til at beholde, jf. kommissionslovens § 38.

De rettigheder, der er nævnt under nr. 1-7, gælder ikke
blot for salgsagentur, men også for indkøbsagentur, jf.
tildels kommissionslovens § 36.
Det følger af kommissionslovens § 32, jf. § 31, at handelsagenten har panteret i de varer, som er i hans besiddelse, fordi de enten endnu ikke er solgt til tredjemand
eller, for indkøbsagentens vedkommende, endnu ikke overgivet til agenturgiveren. Panteretten vedrører enhver fordring mod agenturgiveren, der hidrører fra det løbende eller tidligere agenturforhold mellem parterne, f.eks. krav
på provision.
I medfør af kommissionslovens § 33 kan agenten i kraft af
den nævnte panteret holde varerne tilbage, når agenturgiveren kræver dem udleveret, og i øvrigt undlade at følge
agenturgiverens forskrifter. Dette gælder, uanset om agentens fordring mod agenturgiveren er forfalden.
Når fordringen er forfalden, har agenten efter kommissionslovens § 34 ret til at sælge varer, der er tilbageholdt i medfør af § 33. Hvis varerne er udsat for hurtig
fordærvelse, eller deres bevaring vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, kan handelsagenten sælge varerne, selv om fordringen mod agenturgiveren ikke er forfalden. Det er dog en betingelse, at agentens sikkerhed
ellers udsættes for fare. Agenten skal så vidt muligt inden salg afkræve agenturgiveren betaling. Sådant krav skal
fremsættes med rimeligt varsel. En salgsagent har krav på
provision af de varer, som sælges, jf. § 34. En indkøbsagent har krav på indkøbsprovision, men ikke salgsprovi-
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Det følger af kommissionslovens § 35, at handelsagenten i
visse tilfælde kan råde over den fordringsret, der erhverves mod en køber ved salg af varerne.
Handelsagenten kan i medfør af kommissionslovens § 37 i
tilfælde af agenturgiverens konkurs m.v. hindre overgivelse af indkøbte varer, der er sendt til agenturgiveren. Efter § 38 har agenten i visse tilfælde ret til at sælge eller bortskaffe indkøbte varer, der på grund af agenturgiverens forhold ikke har kunnet overgives til denne.
Det er ikke en betingelse for reglens anvendelse, at agenturgiveren har undladt at betale en eventuel fordring fra
handelsagentens side.
b. Direktivet indeholder ikke regler om agentens sikkerhedsret. Arbejdsgruppen har imidlertid overvejet, om lovudkastet bør indeholde en bestemmelse svarende til kommissionslovens § 74 om handelsagentens tilbageholdsret i
prøver, mønstre m.v. Ifølge denne bestemmelse kan handelsagenten holde modtagne vareprøver, mønstre m.v. tilbage,
såfremt hans krav mod agenturgiveren ellers ville blive
udsat for fare. Agenturgiveren kan afværge tilbageholdelsen ved at betale agentens fordring eller stille sikkerhed
for dens betaling.
Tilbageholdsretten efter kommissionslovens § 74 er ifølge
motiverne til loven (R.T. 1916-17, tillæg A, sp. 3079, jf.
sp. 3014) i overensstemmelse med allerede dengang gældende
ret. Reglen synes medtaget især for at angive begrænsninger i tilbageholdsretten, nemlig dels at det er en forudsætning, at agentens fordring udsættes for fare, dels at
tilbageholdsretten kan afværges ved sikkerhedsstillelse,
jf. R.T. 1916-17, tillæg A, sp. 3016. Begge disse begrænsninger antages imidlertid i dag også at gælde for den
ulovbestemte tilbageholdsret, jf. W.E. von Eyben: Panterettigheder (8. udgave), side 401 og side 421.
Arbejdsgruppen har ikke fundet behov for at medtage en
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tilbageholdsretten følger af almindelige regler, og da
denne almindelige tilbageholdsret dels opfylder de behov,
som agenten måtte have for at kunne tilbageholde, dels beskytter agenturgiveren mod uretmæssige tilbageholdelser.
Til §§ 8-15.
§§ 8-15 indeholder regler om provision, der på grund af
EF-direktivet er mere udførlige end de gældende regler i
kommissionslovens §§ 68-72. Ved provision forstås vederlag, der varierer efter agenturforretningernes antal og
størrelse, jf. den udtrykkelige regel herom i direktivets
artikel 6, stk. 2, som arbejdsgruppen imidlertid ikke har
fundet det nødvendigt at medtage i lovteksten.
Udkastets § 8 indeholder en regel om fastsættelse af vederlag i de sjældne tilfælde, hvor dette ikke er aftalt.
§§ 9-10 beskriver, hvilken indsats agenten skal udfolde
for at få ret til provision. § 11 fastlægger, hvilke opfyldelsesforanstaltninger der skal til fra agenturgiverens
eller tredjemands side, for at provisionen forfalder. § 12
regulerer, hvornår provisionen senest skal betales, og §§
13 og 15 indeholder regler, der skal sikre, at agenten kan
kontrollere, at han får de provisionsbeløb, han har krav
på. § 14 fastlægger, under hvilke betingelser provisionskravet kan bortfalde.
Til § 8.
Vederlagets størrelse er normalt et punkt, som aftales
mellem handelsagenten og agenturgiveren. Den gældende kommissionslov indeholder da heller ingen særskilt bestemmelse om vederlagets størrelse. På baggrund af direktivets
artikel 6, stk. 1, fastsættes det imidlertid i § 8, at der
i mangel af aftale mellem parterne tilkommer handelsagenten det vederlag, som på det sted, hvor han udøver sin
virksomhed, er sædvanligt for agenter for varer af den pågældende art. Ved sted forstås et geografisk område, der
f.eks. kan være et land eller et mindre område, eventuelt
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vederlagets størrelse med en udenlandsk agent, vil derfor,
da den anvendelige lov normalt vil være loven i det land,
hvor agenten har forretningssted, komme til at betale den
provisionssats, som er sædvanlig i agentens hjemland ved
køb eller salg af den omhandlede vareart.
Eksisterer der ingen sædvane, har agenten ret til et vederlag, der er rimeligt under hensyn til omstændighederne
vedrørende aftalen mellem agenturgiveren og tredjemand.
Der kan herved lægges vægt på, hvad der er sædvanligt i
lignende brancher i det pågældende område. Endvidere skal
der tages hensyn til det arbejde, som agenten har udført i
forbindelse med aftalen, det opnåede resultat samt agenturgiverens økonomiske udbytte af aftalen med tredjemand.
Arbejdsgruppen har overvejet enkelte andre spørgsmål vedrørende provisionens størrelse:
1) Hverken kommissionsloven eller lovudkastet tager stilling til, hvordan provisionen beregnes. Dette vil ofte være fastlagt i agenturaftalen. I mangel heraf vil udgangspunktet være, at provisionen beregnes på grundlag af varens fakturapris, men det kan følge af kutyme, at visse
poster indgår i eller fratrækkes fakturaprisen.
Det svenske lovudkast indeholder i § 17 en regel, der tager stilling til, om provisionen i mangel af aftale herom
skal beregnes på grundlag af fakturaens brutto eller nettobeløb. Hvis omkostninger til transport, indpakning, forsikring og andre tilsvarende merudgifter er særskilt angivet i fakturaen, skal disse trækkes fra, før provisionen
beregnes. Derimod skal kontant- eller kasserabat efter det
svenske udkast ikke fratrækkes.
I Danmark anvendes i praksis både brutto- og nettoberegning, hvilket også fremgår af standardkontrakter på området. Arbejdsgruppen har derfor ikke ment at have grundlag
for at opstille lovregler herom.
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krav på særlig godtgørelse for udgifter til porto, telefon
m.v. og andre beføjede udgifter, medmindre provisionen er
beregnet til at skulle udgøre betaling herfor. I praksis
er det almindeligt, at provisionen dækker sådanne normale
udgifter.
I betænkning 701/1974 om ændring i kommissionsloven foreslås det at ændre § 73 til, at agenten har krav på "særlig
godtgørelse for sådanne beføjede udgifter, som har vist
sig påkrævet til udførelsen af hvervet", men ikke for udgifter ved forretningens normale drift. En tilsvarende regel findes i det svenske udkast (§ 21).
Efter arbejdsgruppens opfattelse kan en sådan regel føre
til usikkerhed i forholdet mellem parterne. Agenturgiveren
bør kun pålægges at godtgøre agenten sådanne særlige udgifter, hvis dette følger af aftale eller af eventuel kutyme.
3) Både i betænkning 701/1974 (§ 73, stk. 2) og i det
svenske udkast (§§ 20 og 19, stk. 2) foreslås fravigelige
regler om særlig godtgørelse, hvis agenten har påtaget sig
at modtage betaling for solgte varer eller at stå del credere, d.v.s. indestå for, at tredjemand betaler. Skal der
fastsættes regler for sådanne særprovisioner, bør det formentlig også fastlægges, under hvilke betingelser de skal
betales. I overensstemmelse med det hovedsynspunkt, der er
nævnt under pkt. 2, finder arbejdsgruppen imidlertid ikke, at der er anledning til at medtage sådanne regler i
loven.
Til § 9.
Ved § 9, der kan fraviges ved aftale, handelsbrug eller
anden sædvane, fastslås handelsagentens ret til provision
af aftaler, som indgås, mens kontraktsforholdet mellem
handelsagenten og agenturgiveren består. Hvis aftalen er
indgået efter kontraktsforholdets ophør, er spørgsmålet
reguleret af § 10.
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Der tilkommer ifølge denne bestemmelse, der svarer til
kommissionslovens § 68, stk. 1, handelsagenten provision
af aftaler, som er kommet i stand ved agentens medvirken.
Det er således en betingelse for provision, at der mellem
agenturgiveren og tredjemand er indgået en aftale, og at
agenten har medvirket hertil.
Kravet om medvirken er opfyldt, når en agent, der har
fuldmagt til at indgå aftale på agenturgiverens vegne,
træffer aftale med tredjemand. Kravet er også opfyldt, når
aftale mellem agenturgiver og tredjemand er indgået på
grundlag af en ordre, som agenten har optaget og indsendt
til agenturgiveren, eller ved indkøbsagentur på grundlag
af et salgstilbud, som agenten har formidlet.
Medvirken kan imidlertid også foreligge i tilfælde, hvor
agenturgiveren accepterer et tilbud, som er indsendt til
ham direkte fra tredjemand, men hvor agentens indsats har
været en væsentlig årsag til tilbudet. Det må bero på en
konkret - og til tider vanskelig - vurdering af agentens
indsats at afgøre, om hans medvirken i sådanne tilfælde
berettiger til provision. Hvis en ordre fra tredjemand indeholder konkrete henvisninger til produktets egenskaber
eller til agenturgivers leveringsbetingelser, kan dette
indicere, at ordren er indsendt som et resultat af agentens indsats.
Som eksempel kan nævnes, at handelsagenten har bearbejdet
en mulig kunde, som herefter henvender sig direkte til
agenturgiveren med en ordre vedrørende den vare, som handelsagenten har præsenteret. Som et andet eksempel kan
nævnes, at en kunde afgiver ordre direkte til agenturgiveren vedrørende reservedele til en maskine, som handelsagenten tidligere har formidlet salget af. Bestemmelsen
kan endvidere finde anvendelse i tilfælde, hvor en kunde i
første omgang har afgivet en mindre ordre gennem handelsagenten, og hvor denne senere følges op af en større ordre
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Det vil i de ovennævnte tilfælde være af betydning, hvor
lang tid der er gået fra agentens kontakt med kunden til
aftalens indgåelse. Endvidere vil det være af betydning,
om den aftale, der indgås, i det væsentlige svarer til
det, som var forudsat, mens handelsagenten arbejdede med
sagen.
Til nr. 2.
Ifølge denne bestemmelse tilkommer der handelsagenten provision i tilfælde, hvor der alene er tale om indirekte
medvirken til indgåelse af en aftale. Det drejer sig om
tilfælde, hvor handelsagenten tidligere har skaffet agenturgiveren den pågældende tredjemand som kunde for så vidt
angår aftaler af lignende art. Her som andre steder i udkastet anvendes ordet "kunde" til at beskrive den tredjemand, med hvem agenturgiveren indgår aftale. Sprogligt
dækker udtrykket især en køber, men anvendes i udkastet
også til at beskrive sælgeren ved det sjældnere forekommende indkøbsagentur. Direktivets sprogbrug er på linie
hermed.
Bestemmelsen, der er ny i forhold til kommissionsloven,
skal sikre handelsagenten det fulde udbytte af det arbejde, som oprindeligt blev udført for at skaffe den pågældende tredjemand som kunde. Baggrunden er, at det ofte vil
være enklere for tredjemand at afgive tilbud direkte til
agenturgiveren, når først kontakten mellem dem er formidlet af handelsagenten.
Handelsagenten opnår kun ret til provision, hvis den formidling, som tidligere er sket, vedrørte "lignende aftaler". Forståelsen heraf kan give anledning til tvivl og
kan bero på konkrete brancheforhold. Det vil på den ene
side i almindelighed ikke i sig selv være nok, at den pågældende vare er omfattet af agenturkontrakten. På den an-
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forløber mellem den oprindelige aftale og senere aftaler,
men længere tids forløb kan efter omstændighederne øge
kravene til lighed mellem aftalerne.
Til nr. 3.
1.

Direktivets artikel 7, stk. 2, har følgende ordlyd:
"For forretninger, der afsluttes i agenturkontraktperioden, har handelsagenten ligeledes ret til provision,
- såfremt han har fået overdraget et bestemt geografisk område eller en bestemt kundekreds, eller
- såfremt han har eneret med hensyn til et bestemt
område eller en bestemt kundekreds,
og forretningen er afsluttet med en kunde, der hører
til dette område eller denne kundekreds.
Medlemsstaterne indfører et af de ovennævnte to led
omhandlede alternativer i deres lovgivning."

Danmark skal derfor gennemføre et af de nævnte alternativer.
Efter den gældende kommissionslovs § 70 har en agent, der
har eneret til et bestemt område, ret til provision af aftaler, der uden hans medvirken indgås med købere, der hører til området. Baggrunden for reglen er et ønske om at
sikre agenten provision af aftaler, der indgås direkte
mellem tredjemand og agenturgiveren. Det samme formål ligger bag direktivets artikel 7, stk. 2. Det antages almindeligvis i dansk ret, at overladelse af et bestemt område
eller en bestemt kundekreds - i mangel af særlig aftale må indebære, at agenten har krav på provision af handler,
der afsluttes uden hans medvirken med kunder, der hører
til området eller kundekredsen. Udtrykkelig tildeling af
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efter dansk ret ikke agenturgiveren fra at indgå direkte
aftale med kunden, blot agenturgiveren betaler provision
til agenten.
Efter dansk ret vil retsstillingen derfor formentlig være
den samme, uanset hvilket af direktivets alternativer der
vælges. Det er derimod muligt, at det samme ikke er tilfældet i andre lande. I internationale agenturforhold anvendes normalt den lov, der gælder i agentens hjemland.
Det er muligt, at det andet alternativ i artikel 7, stk.
2, ("eneretsløsningen") i nogle lande vil blive opfattet
som snævrere end det første alternativ ("områdeløsningen"), ligesom det kan tænkes, at tildeling af eneret i
nogle lande afskærer agenturgiveren fra at optage ordrer
fra kunden uden om agenten, selv om der betales provision
heraf.
For "eneretsløsningen" taler, at denne giver en klar afgrænsning af, i hvilke tilfælde der tilkommer agenten provision. Denne løsning hindrer endvidere, at en agenturgiver, der har udnævnt flere agenter i samme område eller
til at varetage samme kundekreds, men som ikke har givet
nogen af dem eneret, kan blive mødt med provisionskrav fra
samtlige disse agenter vedrørende samme aftale. Hertil
kommer, at "eneretsløsningen" svarer til gældende ret og
til, hvad der gælder i de andre nordiske lande, og at der
ikke er noget ønske om at ændre denne retsstilling.
For "områdeløsningen" taler, set fra agentens synspunkt,
at agenturgiveren ikke selv kan indgå aftale med tredjemand, uden at der skal betales provision, selv om agenten
ikke har eneret. Denne løsning harmonerer endvidere med
almindelig kontraktspraksis. Bestemmelsen kan fraviges ved
aftale, og det er ikke ualmindeligt, at det er aftalt, at
forretninger med enkelte kunder ikke berettiger til provision.
Ved vurderingen af, om Danmark skal vælge "eneretsløsningen" eller "områdeløsningen" kan der af hensyn til harmo-
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de øvrige EF-lande. Det må forventes, at "områdeløsningen"
vil blive valgt i Vesttyskland, da den der svarer til gældende ret, og at Belgien og Holland vil vælge eneretsløsningen. Der foreligger ikke sikre oplysninger om, hvilken
løsning de øvrige medlemslande vil gå ind for.
I arbejdsgruppen er erhvervslivets repræsentanter gået ind
for "områdeløsningen", især fordi den svarer til parternes
forventninger, idet både agenturgiver og agent er indstillet på, at agenten er berettiget til provision af aftaler,
som agenturgiveren indgår direkte med en kunde i det geografiske område, agenten har fået tildelt.
Arbejdsgruppens flertal (alle medlemmer bortset fra Advokatrådets repræsentant, Herman Federspiel) har herefter
foretrukket "områdeløsningen", og S 9, nr. 3, er affattet
i overensstemmelse hermed.
Arbejdsgruppens mindretal (Herman Federspiel) bemærker, at
han af ovennævnte årsager foretrækker "eneretsløsningen",
idet han også lægger vægt på, at denne efter hans opfattelse er en retsteknisk bedre løsning.
Arbejdsgruppen har overvejet, om områdeløsningen kan give
anledning til usikkerhed vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt to agenter, der f.eks. begge har Danmark som område,
skal have provision af hinandens aftaler. Dette må afhænge
af aftalerne mellem agenturgiveren og agenterne. Hvis det
heraf følger, at agenturgiveren har adgang til at udnævne
flere agenter i samme område, må agenterne normalt anses
at have accepteret ikke at skulle have sådan provision.
2. For at agenten har krav på provision efter udkastets
S 9, nr. 3, er det en betingelse, at han har fået overladt
et bestemt område eller en bestemt kundekreds. Disse må
således være nærmere afgrænset i aftalen. For så vidt angår det geografiske område må tredjemand anses for at tilhøre det område, hvor han har sit forretningssted eller
ved flere forretningssteder sit hovedforretningssted. Ved
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kundekreds vil i almindelighed ikke give anledning til
tvivl. En filial af en bestemt angiven kunde må anses for
omfattet af kundekredsen, hvorimod man næppe som almindelig regel kan gå ud fra, at et datterselskab er omfattet.
Til § 10.
Efter stk. 1-2 har handelsagenten i visse tilfælde ret til
provision, selv om aftale mellem agenturgiver og tredjemand ikke indgås, mens kontraktsforholdet mellem agenten
og agenturgiveren består, men først når kontraktsforholdet
er ophørt. § 10, der er ny i forhold til kommissionsloven,
kan fraviges ved aftale, handelsbrug eller anden sædvane.
Til stk. 1.
Bestemmelsen regulerer de tilfælde, hvor tilbud fra tredjemand om køb eller salg er kommet frem til handelsagenten
eller agenturgiveren, inden kontraktsforholdet mellem disse to parter er ophørt, men hvor forholdet ikke er omfattet af S 9/ fordi aftale mellem agenturgiveren og trediemand først indgås efter kontraktsforholdets ophør. Det er
en betingelse for at opnå ret til provision efter S 10,
stk. 1, at aftalerne er indgået under de omstændigheder,
der er nævnt i § 9. Dette betyder, at betingelserne i § 9
med hensyn til handelsagentens indsats skal være opfyldt.
Baggrunden for bestemmelsen, der svarer til gældende ret,
er, at det ville være uheldigt, om handelsagentens ret til
provision kunne afskæres ved, at tilbud først blev accepteret og aftale dermed indgået efter ophør af kontraktsforholdet mellem agenten og agenturgiveren.
Tredjemands tilbud skal være kommet frem til enten handelsagenten eller agenturgiveren inden agenturforholdets
ophør. Om tilbudet er "kommet frem" afgøres efter almindelige aftaleretlige regler. Tilbudet skal være kommet frem
inden agenturforholdets ophør. Ophører et agenturforhold
efter opsigelse, vil det derfor være tilstrækkeligt, at
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Til stk. 2.
Efter denne bestemmelse har agenten i visse tilfælde ret
til provision, selv om tredjemands tilbud først kommer
frem til agenturgiveren efter agenturforholdets ophør, og
provision derfor ville være udelukket i medfør af stk. 1.
Bestemmelsen omfatter tilfælde, hvor aftalen mellem agenturgiver og tredjemand hovedsagelig er bragt i stand ved
agentens virksomhed under agenturforholdets beståen og er
indgået inden for rimelig tid efter agenturforholdets ophør.
Sådanne tilfælde kan f.eks. opstå, hvor agenturgiveren med
kort varsel skifter agent eller selv overtager agentens
arbejde. Et tilbud fra tredjemand vil da ofte være forårsaget af agentens arbejde med den pågældende forretning,
hvorfor det er rimeligt, at agenten får provision. Bestemmelsen bør imidlertid kun finde anvendelse, når agenten
konkret har medvirket til, at forretningen er kommet i
stand, og denne medvirken har været den væsentlige årsag
til aftalens indgåelse. Er der derimod tale om gentagelse
af en ordre, som oprindelig er blevet afgivet som følge af
agentens medvirken, vil der i almindelighed ikke være den
fornødne årsagsforbindelse mellem agentens indsats og den
senere ordre. Det samme gælder, hvis ordren skyldes agentens almindelige markedsføring i kontraktens løbetid.
Ud over at aftalen mellem agenturgiveren og tredjemand hovedsagelig skal være bragt i stand ved handelsagentens
virksomhed, skal den være indgået inden for rimelig tid
efter agenturforholdets ophør. Hvad der må anses for rimelig tid, må afgøres konkret på grundlag af agenturforholdet, aftalen mellem agenturgiver og tredjemand og eventuelle særlige brancheforhold. Det er imidlertid klart, at
jo længere tid, der går fra handelsagentens indsats, til
aftale indgås, desto vanskeligere kan det blive for handelsagenten at påvise en årsagssammenhæng.
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nota vedrørende forfalden provision. Denne nota vil angive
over for agenten, om der efter agenturgiverens opfattelse
skal betales provision efter § 10, stk. 2.
Til stk. 3.
Denne bestemmelse regulerer forholdet mellem en afgående
handelsagent, der har ret til provision efter stk. 1-2, og
en tiltrædende agent, der for samme aftale har ret til
provision efter § 9. Det følger af bestemmelsen, at den
tiltrædende agents provisionskrav skal vige, medmindre omstændighederne taler for en deling. Dette kan f.eks. være
tilfældet, hvis den afgående agent har krav på provision i
medfør af stk. 2, men den tiltrædende agent i betydelig
grad har medvirket til, at aftalen blev en realitet, eller
eventuelt har udvirket en forøgelse af ordrens størrelse
eller ved indkøbsagentur en nedsættelse af prisen.
Ved agenturforholdets ophør er det vigtigt, at der relativt hurtigt sker en afvikling af parternes mellemværende.
I det svenske udkast (S 24) foreslås det derfor, at agenten skal fremsætte krav om provision senest 1 år efter
forholdets ophør. Arbejdsgruppen har ikke kunnet gå ind
for en sådan frist, bl.a. fordi den kan medføre, at afviklingsperioden forlænges.
Til § 11.
1. Medens lovudkastets §§ 9-10 beskriver, hvilken aktivitet agenten skal udfolde for at være berettiget til provision, fastlægger § 11, hvilke opfyldelsesforanstaltninger
fra agenturgiveren (f.eks. levering) eller fra tredjemand
(f.eks. betaling), der udløser provisionskravet. § 11 gennemfører direktivets artikel 10, stk. 1-2 og 4. Ifølge artikel 10, stk. 1, "erhverves retten til provision", når
visse nærmere beskrevne opfyldelsesforanstaltninger er eller skulle have været gennemført.
I overensstemmelse med den engelske direktivtekst har ar-
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terminologi at knytte provisionens forfaldstid til de pågældende opfyldelsesforanstaltninger. Den gældende kommissionslov indeholder ikke regler om provisionens forfaldstid, men det antages, at provisionskravet forfalder, når
agenturgiveren leverer eller skulle have leveret varen, og
at provisionen samtidig kan kræves betalt, jf. betænkning
701/1974 om ændring i kommissionsloven, side 47. Der kan
dog træffes anden aftale.
Ifølge direktivet er seneste rettidige dag for betaling af
provision udskudt i forhold til det tidspunkt, hvor provisionen erhverves (forfalder). En sådan tidsmæssig forskydning synes også at være i overensstemmelse med aftalepraksis .
Udkastets § 11 skal derfor ses i sammenhæng med § 12 om
sidste rettidige betalingstidspunkt. Forfaldstidspunktet
og sidste rettidige betalingstidspunkt er ikke sammenfaldende. Perioden mellem disse to tidspunkter betragtes som
løbedage, således at betaling efter det i S 12 angivne
tidspunkt er en misligholdelse, hvis virkninger regnes fra
forfaldstidspunktet. Handelsagenten vil derfor f.eks. have
krav på morarenter fra forfaldstidspunktet, jf. rentelovens S 3, stk. 1. Erklæres agenturgiveren konkurs i den
mellemliggende periode, d.v.s. efter at provisionskravet
er forfaldent, kan kravet anmeldes i boet, jf. konkurslovens § 38. Se nærmere herom nedenfor.
2. Fastlæggelse af forfaldstiden har betydning i en række
andre forhold, og arbejdsgruppen har derfor også overvejet
dette spørgsmål i andre relationer.
a. Agenter skal registreres efter momsloven, hvis de driver selvstændig erhvervsmæssig virksomhed.
Der skal ikke betales moms af provision, der modtages som
betaling for momspligtig agenturvirksomhed, der er præsteret her i landet for udenlandsk regning, jf. momslovens S
12, stk. 2. Danske agenter, der arbejder for udenlandske

- 77 agenturgivere, er således fritaget for moms. Der skal derimod betales moms af provision for agenturvirksomhed, der
er præsteret for dansk regning.
I øvrigt gælder det i relation til momsloven, at faktureringstidspunktet er afgørende for, hvilken afgiftsperiode
provisionen skal medregnes i. I praksis medtages afgiften
af agentens ydelse (provisionen) i den udgående afgift i
den afgiftsperiode, hvor agenten modtager fakturakopi eller provisionsnota. Det er derfor snarere forfaldstidspunktet end betalingstidspunktet, der har betydning i forhold til momsloven, men forfaldstidspunktet spiller ikke
nogen særskilt rolle i forhold til denne lov.
b. I relation til skattelovgivningen gælder som hovedregel for erhvervsvirksomheder, at en indtægt skal være realiseret, før den kan komme til beskatning. Ifølge Bjørn,
Hulgaard og Michelsen: Lærebog om Indkomstskat, (5. udgave
1985), side 61, har tendensen i praksis med hensyn til periodisering af indtægter været at medtage indtægterne i
det indkomstår, hvori aftalen er indgået. Det anføres endvidere, at den overvejende opfattelse i praksis og teori
synes at være, at salgsindtægter skal anses som indtjent
på leveringstidspunktet. Landsskatteretten har i en kendelse fra 1973 (Lsr. 1974.12) vedrørende indtægtsføreisen
af en handelsagents provision accepteret, at provisionen
medregnes på det tidspunkt, hvor levering til kunden sker,
og ikke ved ordreoptagelsen. Den pågældende havde i en årrække indtægtsført provisionen, når han modtog ordrebekræftelse eller i mangel heraf provisionsopgørelse. For så
vidt angår importagenter har skattemyndighederne fastlagt
lignende retningslinier. Ifølge Helkett: Opgørelse af den
skattepligtige indkomst (15. udgave 1987), side 145, jf.
side 534, kan provisionsindtægt anses som en suspensivt
betinget indkomst, således at kravet på ydelsen - og dermed skattepligten - er suspenderet, indtil betingelsen,
det vil normalt sige leveringen, er opfyldt.
I skattemæssig henseende lægges således vægt på, om provisionskravet er fortjent/forfaldent. Betalingstidspunktet
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c. Også i relation til konkurslovens S 38 er det relevante tidspunkt det tidspunkt, hvor provisionen er fortjent/
forfaldent. Ifølge konkurslovens S 38 anvendes konkursmassen til fyldestgørelse af den, der ved konkursdekretets
afgivelse havde krav mod skyldneren. Det afgørende er derfor, om kravet var stiftet på det nævnte tidspunkt. Om
kravet er stiftet før konkursen, afhænger af aftalen mellem agenten og agenturgiveren samt af lovgivningen om handelsagenter. Som anført ovenfor under pkt. 1 antages den
deklaratoriske regel i dag at være, at kravet stiftes, når
levering fra agenturgiveren er eller skulle være sket.
Til stk. 1.
Handelsagentens krav på provision forfalder, når og i det
omfang agenturgiveren eller tredjemand opfylder aftalen.
Hvis agenturgiveren misligholder aftalen med tredjemand,
kan provisionen forfalde, selv om der ikke sker opfyldelse. Forfaldstiden indtræder på det tidligste af de tidspunkter, der er nævnt i stk. 1. Hvis der kun sker - eller
ifølge aftalen skulle være sket - delvis opfyldelse, forfalder i almindelighed alene en forholdsmæssig del af provisionskravet, jf. ordene "i det omfang". Om delvis provision henvises i øvrigt til § 14, stk. 3, og bemærkningerne
hertil.
Til nr. 1.
Ifølge denne bestemmelse forfalder agentens krav på provision, når agenturgiveren har leveret varen eller ved indkøbsagentur betalt købesummen. Ved salg på kredit forfalder agentens provisionskrav derfor, før køberen skal betale købesummen.
Opfylder agenturgiveren ikke
agenten krav på provision på
giveren efter aftalen skulle
Det er derfor uden betydning

aftalen med tredjemand, får
det tidspunkt, hvor agenturhave leveret eller betalt.
for, hvorvidt kravet forfal-
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hindre, at agentens provisionskrav forfalder.
Bestemmelsen kan fraviges ved aftale, handelsbrug eller
anden sædvane.
Til nr. 2.
Agentens krav på provision forfalder også, når tredjemand
har opfyldt aftalen med agenturgiveren, d.v.s. betalt købesummen eller ved indkøbsagentur leveret varen i overensstemmelse med aftalen. I mangel af anden aftale mellem
agenturgiveren og agenten vil provisionen ofte allerede
være forfalden efter nr. 1. Nr. 2 får derfor navnlig betydning i tilfælde, hvor tredjemand betaler, før agenturgiveren har leveret varen, eller ved indkøbsagentur sælger
på kredit til agenturgiveren.
Ifølge stk. 2 kan nr. 2 ikke fraviges ved aftale til skade
for agenten. Se herom i bemærkningerne til stk. 2. Nr. 2
fastlægger derfor det seneste tidspunkt, hvor provisionskravet forfalder uanset parternes aftale. Baggrunden herfor er, at tredjemand har opfyldt sin aftale med agenturgiveren. Det er derfor rimeligt, at provisionskravet i
hvert fald forfalder på dette tidspunkt.
Hvis tredjemand undlader at opfylde på grund af agenturgiverens misligholdelse, følger det af nr. 2, at agentens
provisionskrav alligevel er forfaldent. Hvis tredjemands
undladelse af at opfylde ikke skyldes omstændigheder, der
kan tilregnes agenturgiveren, bortfalder provisionskravet
i medfør af § 14.
Til stk. 2.
Det følger af denne bestemmelse, at handelsagenten og
agenturgiveren ikke kan aftale, at forfaldstidspunktet
skal ligge senere end det i stk. 1, nr. 2, angivne tids-
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forfalde, er derfor det tidspunkt, hvor tredjemand har opfyldt eller skulle have opfyldt, hvis agenturgiveren havde
overholdt sin del af aftalen.
En aftale, hvorefter forfaldstidspunktet ligger senere, er
ugyldig. Parterne kan derfor ikke aftale, at kun stk. 1,
nr. 1, skal finde anvendelse, idet dette tidspunkt i visse
situationer kan ligge senere end tredjemands opfyldelse
efter nr. 2.
Det følger af § 1, stk. 2, at handelsbrug eller anden sædvane, der er i strid med bestemmelsen, heller ikke vil
kunne påberåbes.
Til § 12.
Der fastsættes i bestemmelsen, hvornår den provision, der
er forfalden i medfør af § 11, senest skal betales til
handelsagenten. Som nævnt i bemærkningerne til S 11 er
forfaldstidspunkt og seneste rettidige betalingstidspunkt
ikke sammenfaldende. Kommissionsloven indeholder ikke regler om, på hvilket tidspunkt provisionen skal betales.
Ifølge direktivets artikel 10, stk. 3, skal provisionen
senest afregnes den sidste dag i måneden efter det kvartal, hvor retten til provision blev erhvervet. Der kan således efter direktivet gå fra 1 til 4 måneder fra forfaldsdag til betalingsdag. Direktivet afskærer imidlertid
ikke en medlemsstat fra at fastsætte en kortere frist.
Ifølge det svenske lovudkast § 18 skal afregning ske inden
1 måned efter udgangen af den kalendermåned, hvor agenten
har erhvervet ret til provisionen. Reglen kan fraviges ved
aftale. En tilsvarende regel gælder i Vesttyskland, idet
afregningsperioden dog der højst kan forlænges til 3 måneder, således at afregning skal ske den følgende måned.
På denne baggrund foreslås det i stk. 1, at provisionen
skal betales inden en frist på 1 måned efter udløbet af
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en kalendermåned.
Medmindre andet er aftalt, kan der derfor højst forløbe 61
dage fra provisionens forfaldstidspunkt til betalingstidspunktet. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis provisionen
forfalder 1. juli. Sidste rettidige betalingstidspunkt vil
da være 31. august. Provisionen skal være agenten i hænde
inden betalingsfristens udløb. Det er ikke tilstrækkeligt,
at beløbet afsendes den pågældende dag. For så vidt angår
forfaldstidspunktet henvises til § 11.
Det følger af stk. 2, at stk. 1 kun i begrænset omfang kan
fraviges ved aftale til skade for handelsagenten. Parterne
kan således aftale, at den frist på 1 måned, der er nævnt
i stk. 1, først skal løbe fra udgangen af det kvartal, i
hvilket provisionen forfaldt. I så fald vil afregningstidspunktet svare til, hvad der følger af direktivets artikel 10, stk. 3, der ikke kan fraviges til skade for
agenten. Hvis provisionen eksempelvis forfalder den 15.
februar, fører stk. 1 til, at den skal afregnes senest den
31. marts. Det kan imidlertid efter stk. 2, 2. pkt., aftales, at afregning først skal ske den 30. april. Hvis provisionen forfalder den 15. marts, vil seneste betalingsdag
være den 30. april såvel efter stk. 1 som efter stk. 2.
Stk. 2 afskærer kun forudgående aftale om udskydelse af
betalingstiden. Der er derfor ikke noget i vejen for, at
agenten kan give agenturgiveren henstand ved en aktuel
forsinkelse.
Til § 13.
Det fastsættes i denne bestemmelse, hvornår agenturgiveren
skal sende handelsagenten en nota vedrørende forfalden
provision. Bestemmelsen gennemfører direktivets artikel
12. Efter kommissionslovens § 71 skal der afgives provisionsnota ved begyndelsen af hvert kalenderhalvår, medmindre andet er aftalt.
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Det fremgår af bestemmelsen, at agenturgiveren hver måned
skal sende handelsagenten en nota vedrørende den provision, der i henhold til § 11 forfaldt i den foregående måned. Det er tilstrækkeligt, at agenturgiveren sender notaen inden fristens udløb, uanset at dette eventuelt kan
medføre, at provisionsnotaen modtages senere end provisionen, der skal være agenten i hænde inden betalingsfristens
udløb.
Er salgsaftalen f.eks. indgået i januar, og har agenturgiveren leveret varen i februar, skal provisionsnota senest
sendes - og provision betales - den 31. marts. Hvis det er
aftalt, at provision først forfalder, når køberen betaler,
og sker dette i marts, udskydes fristen til den 30. april.
Notaen skal indeholde en opgørelse over den provision, som
er forfalden i den kalendermåned, der ligger forud for den
måned, hvori notaen afgives. Notaen skal endvidere indeholde alle væsentlige oplysninger, der har tjent som
grundlag for beregning af provisionsbeløbene, d.v.s. de
oplysninger, der er nødvendige, for at agenten kan kontrollere opgørelsens rigtighed. Notaen bør derfor i almindelighed især angive kundens navn og adresse, vareart og
-mængde, fakturadato og -beløb og provisionssats og
-beløb. Det påhviler agenturgiveren at give oplysning om
samtlige aftaler, der i den pågældende måned giver agenten
ret til provision i henhold til §§ 9 og 10. Oplysningerne
er navnlig af betydning for så vidt angår aftaler, som
handelsagenten ikke selv har formidlet, jf. S 9, nr. 2-3.
Agenturgiveren har endvidere pligt til at oplyse årsagen
til, at provision af en accepteret ordre eller et indhentet salgstilbud (endnu) ikke er godskrevet agenten, og
hvorvidt retten til provision er bortfaldet i medfør af S
14 i den periode, notaen omfatter. Skønner agenturgiveren,
at dette er tilfældet, skal det specielt angives og begrundes. Begrundelsen skal være tilstrækkelig til, at handelsagenten kan vurdere, om agenturgiverens skøn er korrekt. Det skal herunder angives, hvorfor provisionskravet
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der alene agenten delvis provision af en aftale, skal der
ligeledes gives så udførlige oplysninger om baggrunden
herfor, at agenten kan vurdere, om agenturgiverens bedømmelse er korrekt.
Agenturgiveren er ikke forpligtet til at medsende dokumentation for provisionens beregning. Se om pligten til efter
anmodning fra handelsagenten at give supplerende oplysninger nedenfor i bemærkningerne til § 15.
For så vidt angår agenturgiverens pligt til at underrette
agenturgiveren om accept af eller afslag på tilbud henvises til § 5, stk. 2, nr. 3, og bemærkningerne hertil.
Notaen og dermed agenturgiverens opgørelse af handelsagentens forfaldne provisionskrav må anses for accepteret af
handelsagenten, medmindre denne reklamerer over for agenturgiveren inden en rimelig frist. Dette gælder dog ikke,
såfremt agenturgiveren har handlet i strid med almindelig
hæderlighed, f.eks. ved at undlade at medtage provision af
aftaler, som er indgået uden agentens medvirken i medfør
af § 9, nr. 2-3. I så fald gælder de almindelige regler om
forældelse af formuefordringer, d.v.s. for så vidt angår
provisionskrav efter forløbet af 5 år fra forfaldstidspunktet, forudsat at handelsagenten ikke er i utilregnelig
uvidenhed om sit krav, jf. lov nr. 274 af 22. december
1908 om forældelse af visse fordringer.
Til stk. 2.
Bestemmelsen svarer til § 12, stk. 2, idet fristen i direktivets artikel 12, stk. 1, om afgivelse af provisionsnota, svarer til fristen i artikel 10, stk. 3, om seneste
rettidige betalingstidspunkt for forfalden provision.
§ 13, stk. 2, muliggør, at parter, der efter S 12, stk. 2,
har truffet særlig aftale vedrørende tidspunktet for betaling af provision, kan indgå tilsvarende aftale om provisionsnota.
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Bestemmelsen regulerer spørgsmålet om handelsagentens provisionskrav i de tilfælde, hvor aftalen mellem agenturgiver og tredjemand ikke opfyldes eller kun opfyldes delvist.
Til stk. 1.
Handelsagentens ret til provision bortfalder alene, hvis
det godtgøres, at aftalen mellem agenturgiveren og tredjemand ikke opfyldes, og dette ikke kan tilregnes agenturgiveren. Ved manglende opfyldelse forstås manglende opfyldelse i købelovens forstand. Der kan f.eks. være tale om,
at tredjemand ikke betaler købesummen eller ved indkøbsagentur leverer mangelfulde varer.
Ligesom efter § 68 i kommissionsloven bærer handelsagenten
for så vidt angår provisionskravet risikoen for tredjemands manglende opfyldelse af aftalen. Dette indebærer, at
agenten i almindelighed ikke har ret til provision, hvis
tredjemand ikke opfylder sin del af aftalen. Agenten har
derfor en naturlig tilskyndelse til at være påpasselig med
hensyn til betalings- og leveringsevne hos de aftalepartnere, som præsenteres for agenturgiveren.
Hvis tredjemands manglende opfyldelse skyldes omstændigheder, der kan tilregnes agenturgiveren, påvirker dette imidlertid ikke provisionskravet. Dette skyldes, at forsømmelse fra agenturgiverens eller dennes ansattes side ikke
bør gå ud over en handelsagent, der har tilvejebragt en
aftale, som ville være blevet opfyldt af tredjemand, hvis
agenturgiveren havde overholdt sin del af aftalen. Reglen
sikrer, at en handelsagent, der med held arbejder for agenturgiverens afsætnings- eller indkøbsmuligheder også
vederlægges for denne indsats uanset eventuel forsømmelighed hos agenturgiveren i forhold til tredjemand. Reglen
svarer til kommissionslovens § 68, der dog også giver
agenten ret til provision i tilfælde, hvor tredjemand hæver købet over for agenturgiveren under omstændigheder,
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24 og 43.
Agenturgiveren har bevisbyrden for, at aftalen ikke opfyldes, og at dette ikke skyldes omstændigheder, der kan tilregnes agenturgiveren selv, jf. ordene "hvis det godtgøres". En berettiget ophævelse af aftalen fra den ene af
parternes side vil være tilstrækkelig dokumentation for,
at der ikke foreligger opfyldelse. Det må dog efter omstændighederne også på anden måde end ved berettiget ophævelse kunne godtgøres, at aftalen ikke opfyldes. Det kan
dog ikke kræves, at tredjemands manglende betalingsevne er
dokumenteret gennem en forgæves fogedforretning.
Se om delvis opfyldelse nedenfor under stk. 3.
Til stk. 2.
Bestemmelsen vedrører to specielle tilfælde af manglende
opfyldelse fra tredjemands side, nemlig tilfælde, hvor agenturgiveren uden handelsagentens samtykke har givet
tredjemand henstand med betaling eller levering eller har
aftalt med tredjemand, at den indgåede aftale skal ophæves. I de nævnte situationer bevarer handelsagenten kravet
på provision, jf. princippet i stk. 1.
Det er en betingelse for provisionskravets bevarelse, at
tredjemands manglende opfyldelse skyldes aftalen med agenturgiveren. Hvis agenturgiveren f.eks. uden handelsagentens samtykke har givet tredjemand henstand med betalingen, og denne derefter bliver insolvent, således at betalingen helt udebliver, bevarer handelsagenten sit krav på
provision. Viser det sig derimod, at tredjemand allerede
på tidspunktet for indgåelse af aftalen om henstand var
ude af stand til at betale, bortfalder agentens krav på
provision.
En overenskomst mellem agenturgiveren og tredjemand om, at
en indgået aftale ikke skal gennemføres eller kun delvist
gennemføres vil almindeligvis kunne tilregnes agenturgive-
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samtykke til aftalen mellem agenturgiveren og tredjemand,
som er afgørende for provisionskravets bevarelse. Samtykke
kan betinges af, at provisionskravet helt eller delvist
bevares.
Til stk. 3.
Ifølge denne bestemmelse har handelsagenten, medmindre andet følger af stk. 1-2, krav på delvis provision af aftaler, der opfyldes delvis. Dette er en ændring i forhold
til kommissionslovens § 69, hvorefter handelsagenten som
udgangspunkt ikke har ret til provision, såfremt købesummen kun betales delvis. Baggrunden for den foreslåede ændring, der følger af EF-direktivet, er, at det forekommer
rimeligt, at handelsagenten og agenturgiveren i fællesskab
bærer risikoen for tredjemands manglende fuldstændige opfyldelse.
Bestemmelsen vedrører alene de tilfælde, hvor den manglende fuldstændige opfyldelse ikke kan tilregnes agenturgiveren, men skyldes tredjemand eller andre omstændigheder. I
disse situationer får handelsagenten alene krav på en forholdsmæssig del af den provision, som agenten ville have
fået ved fuldstændig opfyldelse. Skyldes den delvise opfyldelse derimod forhold, der kan tilregnes agenturgiveren, har handelsagenten ret til fuld provision, jf. stk.
1-2.
En delvis opfyldelse fra andre end tredjemanden, f.eks. i
form af udbetaling af en eksportkredit, berettiger også
handelsagenten til delvis provision.
Ved salgsagentur vil agenten således kun have krav på delvis provision, hvis tredjemand kun betaler delvist, og
dette ikke kan tilregnes agenturgiveren. Ved indkøbsagentur vil agenten alene have krav på delvis provision, hvis
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Delvis provision er let at beregne, hvis den udeblevne ydelse er penge. Beregningen kan være sværere ved indkøbsagentur, hvor tredjemand i strid med aftalen leverer delvist eller leverer varer, der er mangelfulde. I sådanne
tilfælde må beregningen af den delvise provision ofte bero
på et skøn over leverancens økonomiske værdi for agenturgiveren.
Til stk. 4.
Det fastsættes i denne bestemmelse, at stk. 1-3 ikke kan
fraviges til skade for handelsagenten ved aftale. Det følger af § 1, stk. 2, at de nævnte bestemmelser heller ikke
kan fraviges ved handelsbrug eller anden sædvane.
Bestemmelsen hindrer ikke, at handelsagenten efterfølgende, d.v.s. når den manglende eller delvise opfyldelse er
konstateret, indgår aftale med agenturgiveren om en for
handelsagenten ugunstig fravigelse af stk. 1-3.
Til stk. 5.
Det følger af denne bestemmelse, at handelsagenten skal
tilbagebetale provisionsbeløb, hvortil retten er bortfaldet. I praksis vil forholdet ofte blive reguleret ved, at
agenturgiveren i den følgende provisionsnota debiterer agenten beløbet.
Til § 15.
Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 13 om agenturgiverens pligt til at afgive en provisionsnota til handelsagenten. Bestemmelsen fastlægger de muligheder, der står
til handelsagentens rådighed for at kontrollere provisionsnotaens rigtighed. Kommissionsloven indeholder ikke bestemmelser om sådan kontrol, men anlægges der retssag om
et provisionskrav, kan retten i medfør af retsplejelovens
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handelsagenten vil påberåbe sig.
Til stk. 1.
Det fastsættes i bestemmelsen, at agenturgiveren efter anmodning fra handelsagenten skal give denne alle oplysninger, som er nødvendige for, at agenten kan efterprøve provisionsnotaens rigtighed. Agenturgiveren har f.eks. pligt
til at udlevere uddrag af sine forretningsbøger til agenten. (Det skyldes formentlig en oversættelsesfejl, at direktivets artikel 12, stk. 2, taler om uddrag af "regnskabet"). Ved forretningsbøger forstås de bøger, som danner
grundlaget for en forretnings bogholderi, herunder de bilag, der hører til bogføringen, jf. bogføringslovens § 2.
Agenten kan ikke i medfør af bestemmelsen kræve oplysning
om forhold, der ikke vedrører efterprøvelse af provisionsnotaen, ligesom agenten ikke har krav på at blive gjort
bekendt med agenturgiverens forretningsforhold i videre
omfang, end hvad der må anses for nødvendigt for, at oplysningspligten opfyldes. Oplysningerne skal alene gives
efter anmodning fra agenten. Agenturgiveren er som nævnt i
bemærkningerne til § 13 ikke forpligtet til i forbindelse
med afgivelsen af provisionsnota at dokumentere de der
givne oplysninger.
Agenturgiveren skal kun give sådanne oplysninger, som han
har rådighed over. Der består således ingen pligt for
agenturgiveren til at indhente supplerende oplysninger,
f.eks. fra tredjemand, til brug for handelsagenten.
Handelsagenten må være i stand til at udpege det materiale, som er nødvendigt for ham ved efterprøvelsen af provisionsnotaen, jf. princippet i retsplejelovens S 300, stk.
1. Dette kan f.eks. ske ved, at handelsagenten kræver oplysning om agenturgiverens kontrakter med en navngiven
kunde, eller ved at agenturgiveren opfordres til at fremlægge materiale vedrørende samtlige aftaler, der i en periode er indgået inden for et bestemt geografisk område.
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er grund til at antage, at agenturgiverens oplysninger i
provisionsnotaen er urigtige. Agenten har derfor mulighed
for stikprøvevis eller rutinemæssigt at forlange indsigt i
uddrag af agenturgiverens forretningsbøger.
Til stk. 2.
Udkastets § 15, stk. 2, om granskning af agenturgiverens
forretningsbøger er ikke nødvendig til gennemførelsen af
EF-direktivet. Efter det svenske lovudkast § 18 har agenten gennem en revisor adgang til at granske agenturgiverens bogføring, hvis der er grund til at antage, at provisionsnotaen er urigtig, og de nødvendige oplysninger ikke
kan skaffes på anden måde. En tilsvarende regel findes i
Vesttyskland (HGB § 87 c, stk. 4 ) . Da en sådan regel må
antages i mange tilfælde at kunne afklare uoverensstemmelser om provisionskrav uden en retssag, foreslår arbejdsgruppen at indføre en tilsvarende regel.
§ 15, stk. 2, vedrører de situationer, hvor agenturgiveren
afslår at give de i stk. 1 omhandlede oplysninger, eller
hvor der er begrundet tvivl om rigtigheden af disse eller
af provisionsnotaen. Der åbnes i disse tilfælde mulighed
for, at handelsagenten kan kræve, at agenturgiveren giver
agenten eller en revisor adgang til at undersøge uddrag af
agenturgiverens forretningsbøger.
Det påhviler handelsagenten at godtgøre, at der er tale om
begrundet tvivl om oplysningernes eller provisionsnotaens
rigtighed. Det kræves ikke, at agenten på forhånd skal
kunne dokumentere, at provisionsnotaen eller de supplerende oplysninger ikke er korrekte, men det må sandsynliggøres, at der er behov for en nærmere granskning af agenturgiverens forretningsbøger. Under hensyn til at der efter
stk. 1 påhviler agenturgiveren en pligt til at give korrekte oplysninger, bør der ikke stilles for strenge krav i
forbindelse med en anmodning fra agentens side efter stk.
2. Det vil efter omstændighederne være tilstrækkeligt, at
agenten får kendskab til, at der er indgået aftale med
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eller underretning til agenten. En granskning kan f.eks.
også være indiceret i tilfælde af et markant fald i agentens provision, uden at dette kan tilskrives særlige markedsforhold eller agentens egne forhold, eller hvis agenten ved sammenligning med andre agenter, der udfører samme
type opgaver, kan konstatere en væsentlig mindre provisionsindtægt, der ikke kan være begrundet i ringere kundeunderlag eller arbejdsindsats.
Handelsagenten kan efter bestemmelsen kræve, at agenturgiveren giver ham eller en statsautoriseret eller registreret revisor adgang til at undersøge uddrag af agenturgiverens forretningsbøger. Agenturgiveren har ret til at vælge, om han foretrækker, at agenten selv eller en af agenten udpeget revisor foretager undersøgelsen. Agenten skal
selv betale den af ham udpegede revisor. Viser der sig imidlertid at være alvorlige fejl i provisionsnotaen, vil
handelsagenten normalt kunne kræve revisorudgifterne dækket af agenturgiveren.
Såvel agenten som revisoren har alene adgang til at undersøge uddrag af agenturgiverens forretningsbøger. Det påhviler agenten selv at udpege, hvilke uddrag der er nødvendige for efterprøvelsen. Agenten har ikke krav på at
gennemgå samtlige forretningsbøger for at konstatere,
hvilke uddrag der er relevante.
Såfremt betingelserne herfor i øvrigt er til stede, må det
antages, at handelsagentens ret efter § 15, stk. 1, vil
kunne gennemtvinges ved en umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens § 609, ligesom agenten kan anlægge sag
mod agenturgiveren og under denne påberåbe sig retsplejelovens § 298 om editionspligt.
Til stk. 3.
Det følger af denne bestemmelse, at agenturgiveren ikke
kan pålægges at fremkomme med oplysninger om forhold, som
han ville være fritaget for at afgive forklaring om som
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nr. 1 og 3, hvorefter et vidne ikke har pligt til at afgive forklaring, såfremt forklaringen antages at ville udsætte vidnet selv for straf eller tab af velfærd eller påføre vidnet anden væsentlig skade. Udsigten til at tabe en
retssag om provisionskrav er selvsagt ikke en "væsentlig
skade". Agenturgiveren kan derimod med henvisning til disse bestemmelser afvise at give oplysninger, der kan medføre, at hans forretningshemmeligheder afsløres, eller han
påføres anden økonomisk skade. Oplysning om aftaler med
kunder i agentens område vil i almindelighed ikke være omfattet af vidnefritagelsen. Hvis videregivelse af oplysninger vil være retsstridig i forhold til andre forretningsforbindelser, må det antages, at agenturgiveren kan
modsætte sig videregivelsen.
Til stk. 4.
Det følger af stk. 4, at stk. 1-2 ikke ved aftale kan fraviges til skade for handelsagenten.
Til § 16.
Til stk. 1.
Stk. 1 svarer til kommissionslovens § 77 og er udtryk for
en almindeligt anerkendt regel om, at agenten ikke kan
indgå en aftale, der binder agenturgiveren i forhold til
tredjemand, medmindre agenten har bemyndigelse hertil fra
agenturgiveren. Der ligger heri også, at agenten ikke må
overskride en eventuel bemyndigelse, f.eks. ved med tredjemand at aftale salg til en lavere pris end fastsat af
agenturgiveren.
Det må afgøres efter almindelige regler om fuldmagt, om
agenten har bemyndigelse til at indgå en aftale, der binder agenturgiveren. Sådan bemyndigelse kan følge af aftale
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lager af agenturgiverens produkter og udfører service på
disse.
Overskrider agenten sin bemyndigelse, og medfører dette,
at agenturgiveren ikke bliver bundet af den aftale, som
agenten har indgået med tredjemand, kan agenten ifalde erstatningsansvar over for en godtroende tredjemand, jf. aftalelovens § 25.
Til stk. 2.
Stk. 2, der er en sammenfatning af kommissionslovens §§ 78
og 80, vedrører agenturgiverens pligt til at reklamere
over for tredjemand i tilfælde af, at agenten uden bemyndigelse med tredjemand har indgået en aftale, som agenturgiveren ikke vil godkende.
Efter almindelige fuldmagtsregler ville agenturgiverens
mulighed for ikke at godkende aftalen alene afhænge af, om
tredjemand indså eller burde have indset, at agenten handlede uden bemyndigelse, jf. aftalelovens § 11, stk. 1. Bestemmelsen giver derfor agenturgiveren en særlig adgang
til ved hurtig reklamation til tredjemand at undgå at blive bundet af en aftale, som agenten har indgået uden bemyndigelse eller ved overskridelse af sin bemyndigelse.
Samtidig beskytter reklamationspligten den tredjemand, der
har indrettet sig på, at den aftale, som han har indgået
med agenten, er bindende for agenturgiveren, idet reklamationen skal ske uden ugrundet ophold. Se herom nedenfor.
Bestemmelsen vedrører både de tilfælde, hvor det er agenten selv, der underretter agenturgiveren om den indgåede
aftale, og de tilfælde, hvor agenturgiveren modtager underretning direkte fra tredjemand eller fra anden side. I
praksis vil meddelelse normalt komme fra agenten eller
tredjemand, men der kan tænkes tilfælde, hvor agenturgiveren får underretning fra anden side, f.eks. ved et
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Kommissionsloven sondrer mellem, om underretning om aftalen er modtaget fra agenten selv (§ 78) eller fra tredjemand (§ 80). Hvis agenten har indberettet salget, jf. §
78, kan reklamation til tredjemand foretages af agenturgiveren selv eller ved agenten, mens reklamation i de tilfælde, hvor agenturgiveren får underretning direkte fra
tredjemand, skal ske direkte fra agenturgiveren til tredjemand, jf. § 80. Baggrunden for kommissionslovens forskellige behandling af de to tilfælde er, at reklamationen
antages at ske på tredjemands risiko. Ved reklamation via
agenten går det således ikke ud over agenturgiveren, at
reklamationen går tabt på vejen fra agenturgiveren til
agenten eller fra agenten til tredjemand, jf. kommissionslovens § 3, eller at agenten undlader at sende reklamationen videre, jf. bemærkningerne til § 80 i Rigsdagstidende
1916-17, tillæg A, sp. 3084. Tredjemand kan komme uden om
denne risiko ved selv at underrette agenturgiveren om den
aftale, han har indgået med agenten, idet agenturgiveren i
så fald skal reklamere direkte over for tredjemand, jf. §
80, 2. pkt., og R.T. 1916-17, tillæg A, sp. 3086.
Arbejdsgruppen har overvejet, om det er nødvendigt at opretholde adgangen til at reklamere gennem agenten, selv om
dette kan indebære forsinkelser, men har fundet, at det
ofte vil være praktisk, at det er agenten, som videresender meddelelsen til tredjemand. Dette kan f.eks. være nødvendigt af sproglige grunde, eller i tilfælde hvor agenturgiveren ikke på grundlag af agentens indberetning kan
identificere tredjemand på en sådan måde, at henvendelse
kan ske direkte fra agenturgiveren. Det er imidlertid ikke
nødvendigt i lovteksten særskilt at nævne, at agenturgiverens meddelelse til tredjemand kan ske gennem agenten. I
forhold til gældende ret indebærer udkastet derimod den
ændring, at agenturgiveren selv bærer risikoen for, at
agenten undlader at videresende meddelelsen til tredjemand
eller sender den for sent. Agenturgiveren er nærmere til
at bære denne risiko end tredjemand. Det går derimod ikke
ud over agenturgiveren, hvis reklamationen forsinkes eller
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jf. kommissionslovens § 3. Arbejdsgruppen har ikke fundet
det nødvendigt at indsætte en tilsvarende bestemmelse i
lovudkastet, da dette følger af grundsætningen i aftalelovens § 40.
Reklamation skal ske uden ugrundet ophold, efter at agenturgiveren har modtaget underretning om aftalen. Hvor lang
denne frist er, må afgøres på grundlag af de konkrete forhold, men hensynet til tredjemand taler under alle omstændigheder for en hurtig reaktion. At reklamation sker via
agenten, er ikke i sig selv et "ugrundet ophold".
Reklamerer agenturgiveren ikke på den ovenfor angivne måde, bliver han som følge af passivitet bundet over for
tredjemand af den aftale, som agenten har indgået, uanset
at agenten har handlet uden bemyndigelse. Selv om det ikke
fremgår udtrykkeligt af lovteksten, er det en forudsætning
for, at agenturgiveren bliver bundet af aftalen, at tredjemand har været i god tro, d.v.s. at han med føje er gået
ud fra, at agenten havde fornøden bemyndigelse.
Til § 17.
Tilbud, der er en følge af handelsagentens virksomhed,
indsendes ofte direkte fra tredjemand til agenturgiveren.
I så fald gælder aftalelovens regler om accept af tilbud.
S 17 vedrører tilfælde, hvor tredjemand har afgivet tilbudet til agenten, og denne videresender tilbudet til agenturgiveren.
Stk. 1 pålægger agenturgiveren en pligt til uden ugrundet
ophold at give tredjemand meddelelse, såfremt agenturgiveren ikke vil acceptere et tilbud vedrørende køb eller
salg, som handelsagenten har indhentet. Reglen bygger på
en forudsætning om, at den tredjemand, som handelsagenten
har indhentet tilbudet fra, almindeligvis regner med, at
en ordre vil blive antaget uden udtrykkelig accept fra
agenturgiverens side. Det samme gælder salgstilbud, der
afgives af tredjemand ved indkøbsagentur. Bestemmelsen
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vedrører salgsagentur.
Agenturgiveren skal reklamere uden ugrundet ophold, jf.
herom bemærkningerne til § 16, stk. 2. Fristen løber fra
agenturgiverens modtagelse af tilbudet eller underretningen om dette. Undlader handelsagenten derfor at indsende
tilbudet til agenturgiveren, bliver denne ikke bundet ved
sin manglende reaktion. Derimod kan handelsagenten ifalde
erstatningsansvar over for tredjemand.
Agentens viderebefordring af tredjemands tilbud vil normalt foreligge som brev, telex eller lignende. En mundtlig
videregivelse vil dog også udløse en pligt til at reklamere. Også underretning fra tredjemand selv eller fra anden
side vil udløse reklamationspligt. Som nævnt i bemærkningerne til § 16 sondres der i modsætning til kommissionsloven (§§ 79 og 80) ikke mellem, om tilbudet er indsendt af
eller underretning herom er givet af agenten eller tredjemand.
Meddelelsen til tredjemand kan gives enten af agenturgiveren selv eller gennem handelsagenten. Der henvises herom
til bemærkningerne til § 16, stk. 2. For så vidt angår risikoen for meddelelsens forsinkelse eller bortkomst under
forsendelse henvises ligeledes til disse bemærkninger.
Det er ifølge 2. pkt. en konsekvens af manglende meddelelse til tredjemand, at agenturgiveren bliver bundet af det
tilbud, som handelsagenten har modtaget, og som agenturgiveren har fået underretning om, idet agenturgiverens manglende reaktion betragtes som en stiltiende accept af tilbudet .
Det fastsættes i stk. 2, at passivitetsregien i stk. 1 ikke gælder, såfremt handelsagenten og tredjemand har aftalt, at tilbudet udtrykkeligt skal accepteres af agenturgiveren. I disse situationer vil den forudsætning, der
ligger til grund for stk. 1 ikke være til stede, idet
tredjemand vil være indstillet på, at han må afvente agen-
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I forhold til den gældende regel i kommissionslovens § 79,
stk. 2, er det præciseret, at der skal foreligge en aftale
mellem tredjemand og agenten om, at agenturgiveren udtrykkeligt skal acceptere tilbudet. Standardformuleringer i
salgsaftaler om at "enhver ordre optages med forbehold"
eller lignende vil derfor i almindelighed ikke i sig selv
indebære en fravigelse af stk. 1, jf. Bent Iversen: Handelsagenten og eneforhandleren (1987), side 97.
Da agenturgiveren normalt ikke vil have sikkert kendskab
til en sådan aftale, er det sikrest for ham altid at reklamere, hvis han ikke ønsker at antage ordren.
Til § 18.
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til kommissionslovens § 81. Det følger af stk. 1, at tredjemands
ret til at tilbagekalde tilbudet, jf. aftalelovens § 7,
ikke berøres af, at tilbudet indsendes gennem agenten.
Tredjemand kan derfor tilbagekalde et tilbud, han har afgivet til agenten, selv om agenten har videresendt tilbudet til agenturgiveren. Det er dog en betingelse for, at
tilbagekaldelsen får virkning over for agenturgiveren, at
tilbagekaldelsen kommer frem til agenturgiveren, forinden
eller samtidig med at tilbudet kommer til hans kundskab.
Bestemmelsen vedrører ikke tilfælde, hvor handelsagenten
har fuldmagt til at indgå aftale, d.v.s. acceptere tredjemands tilbud på agenturgiverens vegne. I disse tilfælde
medfører aftalelovens § 7, at tilbagekaldelsen skal være
kommet frem til handelsagenten, forinden eller samtidig
med at tilbudet kommer til agentens kundskab.
Efter stk. 2 kan handelsagenten og tredjemand fravige stk.
1 og aftale, at tredjemand ikke kan tilbagekalde tilbudet.
Dette kan f.eks. være praktisk i tilfælde, hvor agenten
vil være sikker på, at et vareparti sælges, således at han
ikke behøver at opsøge andre køberemner. En sådan aftale
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undlade at acceptere tilbudet i medfør af § 17.
Til § 19.
Bestemmelsen svarer med mindre ændringer til kommissionslovens § 82. Den pålægger tredjemand en reklamationspligt
i tilfælde, hvor han får underretning fra agenturgiveren
om, at denne godkender en aftale eller accepterer et tilbud, som er formidlet af agenten, og hvor tredjemand vil
gøre indsigelser herimod. Bestemmelsen omfatter både de
tilfælde, hvor tredjemand gør gældende, at der slet ikke
er indgået en aftale mellem ham og agenten, eller at han
ikke har afgivet et tilbud, og de tilfælde, hvor tredjemand gør gældende, at aftalen eller tilbudet er urigtigt
gengivet.
Efter kommissionslovens § 82 påhviler reklamationspligten
alene den tredjemand, der allerede står i forretningsforbindelse med agenturgiveren. Den vedrører derfor ikke en
tredjemand, som for første gang kommer i forbindelse med
agenturgiveren. Arbejdsgruppen har overvejet, om denne betingelse bør opretholdes. Et tilsvarende krav stilles ikke
i de norske og svenske kommissionslove eller i det svenske
lovudkast. Ifølge bemærkningerne til kommissionslovens §
82 (Rigsdagstidende 1916-17, tillæg A, sp. 3092-93) er betingelsen medtaget for at begrænse rækkevidden af § 82,
som der var en vis betænkelighed ved. Det kan imidlertid
være svært at afgøre for tredjemand, om han står i forretningsforbindelse med agenturgiver, og det kan være dyrt at
skønne forkert. På den anden side udgør den særlige reklamationspligt en fravigelse af almindelige aftaleretlige
regler, idet man i almindelighed ikke bliver bundet ved at
forholde sig passiv over for indsendte tilbud. Det kan
derfor være naturligt at begrænse reglen til situationer,
hvor parterne allerede står i forretningsforbindelse. I
modsat fald måtte det under alle omstændigheder angives,
at reglen kun skal anvendes, hvis tredjemand er erhvervsdrivende, smh. kommissionslovens § 82 ("handlende"), jf. §
2.
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kan bl.a. indgå oplysninger om parternes virksomhed og den
vare, der er tale om. Det vil endvidere være af betydning,
hvornår den tidligere forbindelse mellem parterne har foreligget.
Det er endvidere en betingelse for reklamationspligtens
indtræden, at der har været ført forhandlinger mellem
tredjemand og agenten. I de fleste tilfælde, hvor der har
været kontakt mellem tredjemand og agenten, og hvor parterne har drøftet f.eks. priser og andre aftalevilkår, anses forhandlinger i bestemmelsens forstand for at have
fundet sted. Er agenten derimod straks ved henvendelsen
til tredjemand blevet afvist, uden at tredjemand er gået
ind i nærmere drøftelser på grundlag af henvendelsen, anses forhandlinger ikke for at have fundet sted, og der påhviler derfor ikke tredjemand reklamationspligt.
Bevisbyrden for, at der har været ført forhandlinger mellem tredjemand og agenten påhviler agenturgiveren. Det
samme gælder for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt
tredjemand står i forretningsforbindelse med agenturgiveren.
Det fremgår af bestemmelsen, at handelsagenten skal have
underrettet agenturgiveren om, at han har indgået en aftale med tredjemand, eller at tredjemand har afgivet et tilbud. Bestemmelsen vedrører derfor ikke tilfælde, hvor det
er tredjemand selv, som underretter agenturgiveren om aftalen eller tilbudet. I disse situationer vil aftalelovens
S 6 finde anvendelse på agenturgiverens svar.
Vil tredjemand reklamere, skal han uden ugrundet ophold
efter at have modtaget underretningen give meddelelse herom til agenturgiveren. For så vidt angår fristens længde
og spørgsmålet om, hvem der bærer risikoen for forsinkelse
af reklamationen, henvises til bemærkningerne til S 16,
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Konsekvensen af manglende reklamation fra tredjemands side
er, at en aftale med det indhold, som er angivet i underretningen fra agenturgiveren til tredjemand, anses for at
være indgået, medmindre det modsatte bevises. Tredjemand
har således bevisbyrden for, at der ikke er indgået en sådan aftale.
Bestemmelsen kan indebære, at en tredjemand, der står i
forretningsforbindelse med agenturgiveren, og som ikke reagerer rettidigt, bliver bundet af en aftale, som han ikke
mener at have indgået, eller som han mener har et forkert
indhold. Arbejdsgruppen har imidlertid fundet, at hensynet
til beskyttelsen af agenturgiveren vejer tungere end hensynet til tredjemand i de tilfælde, hvor agenturgiveren er
i god tro med hensyn til indberetningen fra handelsagenten
om aftalen med eller tilbudet fra tredjemand.
Dette svarer til, hvad der gælder efter kommissionslovens
§ 82. Denne bestemmelse indeholder dog yderligere betingelser for reklamationspligtens indtræden: Forhandlingerne
mellem tredjemand og agenten skal have vedrørt afslutning
af køb "for tredjemands bedrift". Denne betingelse er ikke
medtaget i udkastet, idet det ved angivelsen af, at tredjemand skal stå i forretningsforbindelse med agenturgiveren fremgår, at tredjemand skal være erhvervsdrivende, for
at reklamationspligten skal indtræde. Endvidere følger det
af § 82 i den gældende lov, at tredjemands bundethed i
tilfælde af manglende reklamation forudsætter, at agenturgiveren ved sin underretning henviser til de førte forhandlinger, og at tredjemand af underretningen har forstået eller burde have forstået, at agenturgiveren anså aftale for afsluttet med det indhold, som angives i underretningen. Arbejdsgruppen har ikke fundet behov for at medtage de nævnte begrænsninger i lovudkastet. De er heller ikke medtaget i det svenske udkast.
Arbejdsgruppen har ikke fundet grundlag for at medtage en
bestemmelse om, at der ikke påhviler tredjemand reklama-
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indset, at der ikke var indgået en aftale mellem tredjemand og agenten, at tredjemand ikke havde afgivet et tilbud, eller at aftalen eller tilbudet var urigtigt gengivet. En sådan bestemmelse, der er ny i forhold til kommissionsloven, findes i det svenske lovudkasts § 37. Princippet antages dog at gælde i forbindelse med enhver aftaleindgåelse, selv om det ikke udtrykkeligt fremgår af loven.
Til § 20.
Bestemmelsen svarer til kommissionslovens § 83 og supplerer udkastets § 16, der vedrører selve aftaleindgåelsen.
S 20 forudsætter således, at der allerede er indgået en
salgsaftale.
Det følger af stk. 1, at handelsagenten alene med en særskilt bemyndigelse hertil kan modtage betaling for solgte
varer, give henstand med betalingen, afslag i prisen eller
foretage andre ændringer i aftalen. En eventuel bemyndigelse til at indgå aftaler, der er bindende for agenturgiveren, indeholder således ikke i sig selv en bemyndigelse
til efterfølgende at ændre en sådan aftale eller modtage
betaling for solgte varer. Det er formentlig sjældent, at
der gives en sådan bemyndigelse. I tilfælde af at agenturgiveren med henblik på hasteekspeditioner har deponeret et
mindre varelager hos agenten, antages der dog normalt at
være givet bemyndigelse til de nævnte dispositioner med
hensyn til de deponerede varer, herunder modtagelse af betaling.
Stk. 2 pålægger agenturgiveren en reklamationspligt i forhold til den tredjemand, som har betalt til handelsagenten, såfremt agenturgiveren har fået kundskab om, at agenten uden bemyndigelse hertil har modtaget betaling fra
tredjemand. I modsætning til kommissionslovens S 83, stk.
2, omfatter reglen også tilfælde, hvor agenten har foretaget ændring i aftalen.
Efter S 83, stk. 2, gælder reklamationspligten i anledning
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at agenten har medvirket ved aftalens indgåelse eller på
grund af eneret har krav på provision af direkte ordrer,
jf. § 70. Det svenske lovudkast (S 38) er i overensstemmelse hermed. Alene i det førstnævnte tilfælde kan agentens provisionsret i sig selv give tredjemand en begrundet
formodning om, at agenten har beføjelse til at modtage betaling. Efter arbejdsgruppens opfattelse er der ikke tilstrækkelig grund til at opretholde den gældende begrænsning i reklamationspligten. Agenturgiveren kan undgå tab
ved at reklamere og er nærmere end tredjemand til at bære
risikoen for, at agenten selv beholder pengene.
Agenturgiveren kan få kundskab om betalingsmodtagelsen eller aftaleændringen gennem agenten, tredjemand eller eventuelt fra anden side. Agenturgiveren skal uden ugrundet
ophold give tredjemand meddelelse om, at han ikke vil godkende betalingen eller ændringen af aftalen. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor agenturgiveren har fået kundskab om betalingen eller aftaleændringen. Fristens længde
vil bero på de konkrete omstændigheder.
Reklamerer agenturgiveren ikke rettidigt, er tredjemand
frigjort over for agenturgiveren ved betalingen til handelsagenten. Agenturgiveren vil i disse tilfælde have et
krav mod agenten på betaling af det modtagne beløb. Er
agenten efter betalingsmodtagelsen kommet under konkurs,
må kravet anmeldes i konkursboet, medmindre der kan foretages modregning med agentens krav på provision i medfør
af konkurslovens § 42.
Det følger af stk. 3, at stk. 1 om handelsagentens manglende bemyndigelse til at modtage betaling, give henstand,
afslag i prisen eller foretage anden ændring i aftalen og
stk. 2 om agenturgiverens reklamationspligt finder tilsvarende anvendelse, når tredjemand er sælger, og handelsagenten derfor er indkøbsagent.
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Bestemmelsen svarer til kommissionslovens § 84.
Hvis handelsagenten har medvirket ved aftalens indgåelse,
kan køberen (tredjemand) efter stk. 1, 1. pkt., i stedet
for at henvende sig til agenturgiveren reklamere direkte
til handelsagenten i anledning af mangler og forsinkelse,
ligesom enhver anden henvendelse til agenturgiveren om aftalens opfyldelse kan ske gennem handelsagenten. Ifølge
kommissionslovens § 84 består denne adgang for tredjemand
til at lade henvendelser til agenturgiveren gå gennem
agenten alene i tilfælde, hvor agenten er berettiget til
provision af salget. Det svenske udkast (§ 39) indeholder
en tilsvarende begrænsning. Som anført i bemærkningerne
til § 20 vil agentens provisionsret kun give kunden en begrundet formodning om, at han kan modtage reklamationer i
de tilfælde, hvor agenten har medvirket ved aftalens indgåelse. I andre tilfælde bør reklamation ske til agenturgiveren, hvorfra kunden jo modtager såvel faktura som varer. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at reklamationsadgangen i forhold til gældende ret begrænses til tilfælde,
hvor agenten har medvirket ved aftalens indgåelse, jf.
lovudkastets § 9, nr. 1, og bemærkningerne hertil.
Reglen bevirker, at spørgsmålet om, hvorvidt tredjemands
reklamation i medfør af købeloven er rettidig, må afgøres
på grundlag af, om den i de tilfælde, hvor muligheden for
reklamation til agenten er udnyttet, er sket rettidigt til
agenten. Agenturgiveren bærer således risikoen for, at reklamation m.v. går tabt eller forsinkes undervejs fra
agenten til ham.
Det fastslås i stk. 1, 2. pkt., at agenten, selv om han
kan modtage ovennævnte meddelelser, ikke uden en særskilt
bemyndigelse hertil kan træffe afgørelse i anledning af
sådanne henvendelser fra tredjemand. Det tilkommer derfor
ikke agenten at vurdere, om tredjemands reklamation er berettiget. Alle henvendelser af den nævnte type fra tredjemand skal videreekspederes til agenturgiveren. Dette gæl-
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varelager med henblik på hasteekspeditioner, idet agenturgiverens deponering af et sådant lager hos agenten ikke
indebærer en bemyndigelse for agenten til at træffe afgørelser i anledning af henvendelser fra tredjemand om aftalens opfyldelse.
Det følger af stk. 2, at stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved indkøbsagentur. Dette indebærer, at tredjemands
(sælgers) henvendelser til agenturgiveren om aftalens opfyldelse m.v. kan rettes til agenten, hvis han har medvirket ved aftalens indgåelse.
Til § 22.
Bestemmelsen, der gennemfører direktivets artikel 15,
fastlægger det opsigelsesvarsel, der fra såvel agenturgiverens som agentens side skal gives ved opsigelse af en
tidsubestemt agenturaftale. Opsigelsesvarslerne er ufravigelige. Dog kan parterne aftale længere varsler.
Kommissionsloven indeholder ikke bestemmelser om opsigelsesvarsel i forbindelse med tidsubestemte kontrakter.
Tværtimod fremgår det af lovens § 76, jf. § 46, at udgangspunktet er, at begge parter, medmindre andet er aftalt, kan opsige kontraktsforholdet uden varsel. Er der
aftalt opsigelsesvarsel, eller er der tale om en tidsbestemt agenturaftale, ifaldes der erstatningsansvar, hvis
varslerne ikke overholdes, jf. kommissionslovens §§ 50-51.
For en nutidig opfattelse af retsforholdet mellem agenturgiver og agent virker kommissionslovens regler utilfredsstillende, og det er da også sædvanligt at aftale opsigelsesvarsler. Inden for forskellige brancher er det ligeledes kutyme, at agenturaftaler, selv om de ikke indeholder
opsigelsesvarsel, kun kan opsiges med "rimeligt varsel",
typisk 3-6 måneder, afhængig af samarbejdets varighed, jf.
Bent Iversen: Handelsagenten og eneforhandleren (1987),
side 116-117, hvor det endvidere anføres, at kutymer og
praksis er udtryk for en almindelig regel om, at i hvert
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agenturgiveren, kun kan opsiges efter et forudgående varsel, medmindre agenten har misligholdt aftalen.
Direktivets artikel 15 fastsætter regler om opsigelsesvarsler, der i vidt omfang er ufravigelige. For det første
år af kontraktperioden er varslet 1 måned, for det påbegyndte andet år 2 måneder og for det påbegyndte tredje år
3 måneder. Parterne kan ikke aftale kortere opsigelsesvarsler. Også for de følgende år gælder et varsel på 3 måneder. Direktivet giver dog medlemsstaterne mulighed for
at fortsætte den trinvise forlængelse af opsigelsesvarslet, idet de i lovgivningen kan fastsætte, at varslet for
det fjerde år af kontraktsperioden er 4 måneder, for det
femte år 5 måneder og for det sjette og alle følgende år 6
måneder. En medlemsstat kan ligeledes bestemme, at parterne ikke kan aftale kortere opsigelsesvarsler.
Spørgsmålet om indførelse af opsigelsesvarsel har tidligere været overvejet. I betænkning 701/1974 om ændring i
kommissionsloven, side 17-18 og 35-36, blev det foreslået,
at en part blev erstatningsansvarlig, hvis han sagde op
med mindre end 3 måneders varsel. Havde agenturforholdet
varet under 1 år, var varslet 1 måned. Disse regler kunne
ikke ved aftale fraviges til skade for agenten. Betænkningens forslag blev på grund af arbejdet med EF-direktivet
ikke gennemført i Danmark. Derimod gennemførtes tilsvarende regler i Norge, Sverige og Finland.
Det svenske kommissionslovsudvalg har foreslået, at der
skal gælde et opsigelsesvarsel på 6 måneder, uanset hvor
længe agenturforholdet har bestået og således også i tilfælde, hvor aftalen siges op kort efter, at den er indgået. Parterne kan ikke aftale, at agenturgiveren kan sige
op med kortere varsel (§ 26 i det svenske lovudkast).
Til stk. 1.
Bestemmelsen gælder alene tidsubestemte agenturaftaler. Er
agenturaftalen indgået for et bestemt tidsrum, finder § 22
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på en fortolkning af aftalen, om den kan anses for tidsbestemt. Dette er naturligvis tilfældet, hvis det f.eks. er
aftalt, at aftalen alene skal gælde for et bestemt åremål.
Det karakteristiske for tidsbestemte aftaler er, at sluttidspunktet er angivet med en sådan nøjagtighed, at parterne på forhånd er klar over, hvornår aftalen ophører.
Princippet i § 22 er, at opsigelsesvarslet for en aftale,
der ikke er indgået for en bestemt periode, forlænges for
hvert påbegyndt år, kontraktsforholdet mellem agenturgiveren og agenten har bestået. Varslet er således i det første år 1 måned, i det andet år 2 måneder, i det tredje år
3 måneder, o.s.v. Det maksimale opsigelsesvarsel er dog på
6 måneder. Selv om kontraktsforholdet har varet i over 5
år, vil varslet derfor ikke være længere end 6 måneder,
medmindre andet er aftalt. Det maksimale opsigelsesvarsel
på 6 måneder nås således, når aftalen har varet i 5 år og
1 dag. Til sammenligning kan det nævnes, at funktionærlovens maksimum på 6 måneders opsigelsesvarsel først nås ved
ansættelse, der har varet længere end 8 år og 7 måneder.
Bestemmelsen bygger på den alternative mulighed, der i direktivets artikel 15, stk. 3, er åbnet for, at medlemsstaterne kan overskride det maksimum på 3 måneder, som er
fastsat i artikel 15, stk. 2. Danske regler vil almindeligvis finde anvendelse, når der er tale om en dansk handelsagent og en udenlandsk agenturgiver, og der har i arbejdsgruppen været enighed om at benytte direktivets hjemmel til at fortsætte den trinvise forlængelse af opsigelsesvarslet til 6 måneder. Årsagen hertil er navnlig, at et
varsel på mindst 6 måneder må anses for rimeligt ved opsigelse af langvarige agenturforhold, hvor f.eks. agenten
har indrettet sin virksomhed og eventuelt ansat personale
på grundlag af agenturaftalen.
Efter gældende vesttysk ret (HGB § 89) kan en tidsubestemt
agenturaftale i de første 3 år af dens løbetid opsiges med
et varsel på 6 uger. Der kan dog træffes aftale om, at op-
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varet i mere end 3 år, kan den kun opsiges med et varsel
på mindst 3 måneder. Der er i Vesttyskland fremsat lovforslag til gennemførelse af direktivet. Der foreslås her
frister, der svarer til § 22, stk. 1, i arbejdsgruppens
udkast, dog således at opsigelsesvarslet også i det 4. og
5. år er 3 måneder. Arbejdsgruppen har ikke sikre oplysninger om, hvilke opsigelsesregler der vil blive foreslået
i de øvrige EF-lande.
Varslerne i stk. 1 beregnes på grundlag af hvert påbegyndt
år, kontraktsforholdet har bestået uopsagt, cfr. funktionærlovens § 2, stk. 7, 1. pkt. F.eks. gælder opsigelsesvarslet på 2 måneder i hele kontraktsperiodens andet år,
uanset om varslet først udløber, og aftalen dermed ophører, når tredje år er påbegyndt.
Til stk. 2.
Ifølge 1. pkt. kan parterne ikke aftale kortere varsler,
end hvad der følger af stk. 1. Grunden hertil er, at reglerne om opsigelsesvarsler især skal beskytte den svage
part i et kontraktsforhold, og at det derfor er nødvendigt
at udelukke en aftale, der eksempelvis tillader agenturgiveren at opsige agenten med et kortere varsel end det, som
følger af loven.
Da det, når ophør er aktuelt, undertiden kan være praktisk
at aftale et kortere varsel, eventuelt som led i en samlet
regulering af parternes mellemværende, er det i bestemmelsen præciseret, at forbudet mod at aftale kortere varsler
end angivet i stk. 1, kun gælder forudgående aftaler herom. Afkald på varsel i en aktuel ophørssituation er derfor
ikke udelukket. Dette svarer til, at man i funktionærforhold i et vist omfang anerkender, at funktionæren i forbindelse med opsigelse kan give afkald på sine rettigheder
efter funktionærlovens præceptive regler, jf. Kaj Petersen: Funktionærloven (11. udgave), side 308-309.
Det følger af 2. pkt., at parterne kan aftale kortere var-
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af aftalen. Baggrunden herfor er, at agenturgiveren i almindelighed ikke har samme beskyttelsesbehov i forbindelse
med agenturforholdets ophør som agenten. I praksis har
parterne dog hidtil som oftest aftalt samme varsel. Hvis
agenturaftalen har varet under 3 år, kan der dog heller
ikke for opsigelse fra agentens side aftales kortere varsler, end hvad der følger af stk. 1. Hvis aftalen derimod
har varet 3 år eller mere, kan det aftales, at agenten kan
sige op med mindst 3 måneders varsel.
Stk. 2 indebærer således, at opsigelsesvarslerne efter
stk. 1 i 1.-3. år ikke for nogen af parterne kan forkortes
ved aftale, hvorimod længere varsler kan aftales. For opsigelse i 4. og følgende år kan det ikke aftales, at agenturgiveren kan opsige aftalen med kortere varsel, end hvad
der følger af stk. 1, hvorimod parterne godt kan aftale,
at agenten kan opsige med kortere varsel, dog mindst 3 måneder .
Til stk. 3.
Medens der - bortset fra undtagelsen i stk. 2, 2. pkt. ikke kan aftales kortere varsler end fastsat i stk. 1, er
der ikke noget i vejen for, at der kan aftales længere
varsler. Det er dog en betingelse, at det varsel, som
agenturgiveren skal give, ikke er kortere end det, som
skal gives af handelsagenten. Er der i strid med bestemmelsen aftalt et kortere varsel for agenturgiveren end for
agenten, skal det varsel, agenturgiveren skal give, forlænges .
Til stk. 4.
Det fastsættes i denne bestemmelse, at opsigelse i mangel
af anden aftale mellem agenturgiveren og agenten skal ske
til udgangen af en kalendermåned.
Bestemmelsen indebærer, at en aftale, der er opsagt i
strid med denne regel, først vil ophøre med udløbet af den
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15. marts med et varsel på 6 måneder, ophører aftalen i
mangel af særskilt aftale mellem parterne derfor først den
30. september.
Til § 23.
Til stk. 1.
Det følger af 1. pkt., der gennemfører direktivets artikel
14, at en tidsbegrænset agenturaftale, der stiltiende eller ved aftale mellem parterne videreføres efter det tidspunkt, hvor den efter sit indhold skulle være ophørt, anses for ændret til en tidsubestemt aftale. Dette indebærer, at de i § 22 fastsatte varsler bliver gældende ved
opsigelse af agenturaftalen.
Formålet med bestemmelsen er bl.a. at sikre mod omgåelse
af opsigelsesreglerne ved, at der indgås en række tidsbestemte agenturaftaler efter hinanden.
Som følge af affattelsen af artikel 14 i direktivet kan
det være tvivlsomt, om parterne kan aftale, at den tidsbegrænsede aftale skal afløses af en ny tidsbegrænset aftale. Der kan være et praktisk behov herfor, og det svenske udvalg har i en tilsvarende regel foreslået, at en
tidsbegrænset aftale kan forlænges tidsbegrænset to gange,
således at den tredje tidsbegrænsede forlængelse bevirker,
at opsigelsesvarslet gælder (S 25 i det svenske lovudkast) .
På grund af formålet med artikel 14 finder arbejdsgruppen,
at den må forstås således, at aftale om tidsbegrænset forlængelse af en tidsbegrænset aftale er udelukket, jf. i
samme retning Bent Iversen: Handelsagenten og eneforhandleren (1987), side 168 f. Også den tyske direktivtekst taler for denne forståelse.
Det må afhænge af en konkret bedømmelse, om der er tale om
en videreførelse af aftalen. Forholdsregler, som en part
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ikke anses som en videreførelse af denne. Der vil derimod
være tale om en videreførelse, hvis agenten fortsætter sit
sædvanlige arbejde for agenturgiveren, og agenturgiveren
accepterer dette.
I de tilfælde, hvor agentens arbejde navnlig består i at
opretholde forbindelsen med en etableret kundekreds kan
det være vanskeligt at afgøre, om agenten viderefører aftalen, især hvis tilbud indsendes direkte til agenturgiveren. Hvis tilbud sendes til agenten, bør han videresende
dem til agenturgiveren, og dette vil normalt ikke i sig
selv være nok til at anse aftalen for videreført. Hvis
agenturgiveren imidlertid må indse, at agenten mener, at
aftalen fortsætter, og agenturgiveren ikke reagerer over
for dette, må aftalen ofte anses for videreført. Disse betingelser kan f.eks. være opfyldt, hvis agenten efter aftalens udløb bearbejder markedet for agenturgiveren, og
denne har været klar over dette uden at meddele agenten,
at aftalen er ophørt.
Det er en betingelse for bestemmelsens anvendelse, at der
er tale om en videreførelse af det oprindelige kontraktsforhold. Sker der væsentlige ændringer i agenturaftalens
indhold eller ophører samarbejdet mellem parterne i en
længere periode, vil der ikke være tale om samme kontrakts forhold. Videreføres agenturaftalen på samme betingelser som hidtil, vil et kortvarigt samarbejdsophør i
reglen ikke hindre, at den tidsbegrænsede agenturaftale
ændres til en tidsubestemt aftale. I øvrigt må det bero på
en konkret vurdering, om der foreligger en videreførelse
af det oprindelige kontraktsforhold.
Det følger af 2. pkt., der gennemfører direktivets artikel
15, stk. 6, at man ved beregningen af opsigelsesvarslet
for en tidsbegrænset aftale, der er ændret til en tidsubestemt aftale, skal medregne den tidsbestemte aftaleperiode. Er f.eks. en agenturaftale efter et prøveår overgået
til at blive en tidsubestemt aftale, vil opsigelsesvarslet
derfor efter § 22, stk. 1, ved påbegyndelsen af det år,
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Til stk. 2.
Direktivets artikel 14, der ligger til grund for § 23, er
ikke udtrykkeligt gjort ufravigelig. Under hensyn til bestemmelsens formål har arbejdsgruppen imidlertid fundet
det hensigtsmæssigt udtrykkeligt at angive i stk. 2, at
den ikke kan fraviges ved aftale, f.eks. i form af indgåelse af en ny tidsbegrænset agenturaftale.
Til § 24.
1. Direktivets artikel 16 overlader fastsættelse af regler om adgangen til at ophæve agenturaftalen uden varsel
til national lovgivning.
Som omtalt i bemærkningerne til § 22 bygger den gældende
kommissionslov på den forudsætning, at begge parter til
enhver tid kan ophæve agenturaftalen. Hvis opsigelsesvarsel er eller må anses for aftalt, eller hvis aftalen er
indgået for en bestemt periode eller med en bestemt forretning for øje, kan der blive tale om erstatning for tab,
den anden part lider ved at aftalen ophæves i utide, jf.
kommissionslovens § 76, jf. §§ 50-51. En part bliver dog
ikke erstatningsansvarlig, hvis den anden parts undladelse
af at opfylde sine pligter eller andre særlige omstændigheder giver den part, der ophæver aftalen, gyldig grund
hertil (§ 50, stk. 1, 2. pkt., og § 51, stk. 1, 2. pkt.).
Sanktionen i tilfælde af uberettiget ophævelse vil således
være erstatningsansvar, hvorimod den krænkede part ikke
har adgang til at kræve, at agenturaftalen skal fortsætte
(naturalopfyldelse).
I kommissionslovens § 47 er det endvidere bestemt, at en
parts konkurs medfører, at aftalen bortfalder. Dette
spørgsmål omtales nedenfor under pkt. 4.
2. Det følger af § 24, at såvel agenturgiveren som agenten kan bringe agenturaftalen til ophør uden at overholde
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undladt at opfylde sine forpligtelser efter aftalen. Det
er ikke en betingelse for ophævelse, at den anden parts
undladelse kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom, eller at den ophævende part lider noget økonomisk
tab, men hvis disse to betingelser er opfyldt, vil den
part, der ophæver aftalen, også kunne kræve erstatning,
jf. lovudkastets § 6. Det svenske kommissionslovsudvalg
har foreslået en særlig regel om erstatning i tilfælde af
berettiget ophævelse (§ 12 i det svenske udkast). Arbejdsgruppen har imidlertid ikke fundet det nødvendigt med en
sådan særregel om erstatning ved siden af den generelle
erstatningsregel i lovudkastets § 6.
Det forhold, at agenturgiveren har ret til at ophæve aftalen på grund af agentens misligholdelse, indebærer ikke
nødvendigvis, at agenten afskæres fra krav på godtgørelse
ved agenturforholdets ophør, jf. udkastets § 27, nr. 1.
For at en misligholdelse skal kunne berettige til et så
alvorligt skridt som en ophævelse af kontrakten, skal der
være tale om en væsentlig misligholdelse. Det er således
langt fra enhver tilsidesættelse af en parts forpligtelser
efter aftalen eller efter §§ 4-5 i lovudkastet, der berettiger til ophævelse eller til opsigelse med kortere varsel
end det, som følger af aftalen eller loven. Om der foreligger en væsentlig misligholdelse, må bero på en konkret
vurdering af den pågældende parts handlinger eller undladelser på baggrund af bl.a. aftalen og forløbet af parternes hidtidige samarbejde.
Som eksempel på en undladelse, der kan medføre adgang til
ophævelse af aftalen, kan nævnes, at handelsagentens indsats er væsentlig mindre end, hvad der er aftalt eller
forudsat i aftalen, jf. lovudkastets § 4, stk. 2, nr. 1. I
reglen vil aftalen dog ikke være særlig konkret i sin beskrivelse af det forventede aktivitets- eller omsætningsniveau. For spørgsmålet om agenturgiverens adgang til at
ophæve aftalen på grund af agentens svigtende indsats er
det i princippet uden betydning, om den utilstrækkelige
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ikke kan tilregnes agenten, som f.eks. sygdom.
På tilsvarende måde vil f.eks. agenturgiverens gentagne og
ubegrundede undladelse af at acceptere tilbud, agenten har
indsendt, kunne indebære en væsentlig misligholdelse. Hvis
grundlaget for agentens indtægt af det pågældende agentur
bortfalder eller væsentligt reduceres som følge af, at
agenturgiveren indstiller eller nedsætter produktionen af
de varer, agenturaftalen angår, vil der i reglen være bristet en væsentlig forudsætning for agenten, og han må i så
fald være berettiget til at ophæve aftalen, jf. nærmere
nedenfor under pkt. 3.
3. Som nævnt under pkt. 1 åbner kommissionsloven mulighed
for erstatningsfri ophævelse ikke alene i tilfælde af den
anden parts væsentlige misligholdelse, men også hvis der
foreligger "andre særlige omstændigheder (der giver) gyldig grund" til ophævelse. I motiverne til kommissionsloven
(Rigsdagstidende 1916-17, tillæg A, sp. 3081, jf. sp. 3037
ff) er som eksempler på agenturgiverens ophævelse af denne
grund nævnt agentens sygdom eller svigagtige adfærd uden
for agenturforholdet. Også agenturgiverens egne forhold
kan berettige agenturgiveren til selv at ophæve aftalen,
når dette "findes rimeligt og retfærdigt", f.eks. hvis ophævelsen skyldes, at agenturgiverens "Bedrift på Grund af
forandrede Konjunkturer ikke længere kan bære sig". Ifølge
motiverne vil særlige omstændigheder hos agenten i noget
større omfang end de tilsvarende forhold hos agenturgiveren kunne begrunde, at agenten ophæver aftalen, uden at
der dog angives konkrete eksempler herpå.
a. Spørgsmålet om ændring af disse regler blev overvejet
i betænkning 701/1974 om ændring i kommissionsloven, side
41-42. Udvalget mente ikke, at det var tilfredsstillende,
at agenturgiveren uden erstatningspligt i almindelighed
kan ophæve aftalen under henvisning til forhold, der beror
på ham selv eller har forbindelse med hans egen virksomhed. Udvalget foreslog derfor, at agenturgiveren - ud over
tilfælde af væsentlig misligholdelse - kunne ophæve afta-
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stk. 2 ) . I bemærkningerne til denne bestemmelse anførte
udvalget, at der dels sigtes til forhold, som kan henføres
til agenten, uden at kunne tilregnes denne som forsømmelse
af at opfylde sine pligter, f.eks. ved at have opnået
hvervet ved at afgive urigtige oplysninger, eller at han uden at det er i forbindelse med sit agentur - har begået
en forbrydelse, der kan give anledning til alvorlig mistillid, dels til omstændigheder, der ikke kan henføres til
agenten. Udvalget bemærkede dog, at agenturgiveren kun i
undtagelsestilfælde burde kunne påberåbe sig omstændigheder, der beror på ham selv eller hans forretning, og at
der nærmest måtte foreligge forhold, der har karakter af
force majeure, og at det således ikke var nok, at agenturgiveren på grund af ændrede konjunkturer standser produktion eller salg af de pågældende varer.
I bemærkningerne til det tilsvarende forslag til ændring
af § 51 om kommissionærens (agentens) ophævelse, anførte
udvalget, side 42, at det undertiden kan være berettiget
at undlade at opstille helt så strenge betingelser for
kommissionærens (agentens) erstatningsfri ophævelse. Som
eksempel nævntes, at en kommissionær (agent), der ikke
driver sin virksomhed erhvervsmæssigt, påberåber sig sygdom eller flytning.
Som følge af arbejdet med EF-direktivet blev disse forslag
ikke gennemført i Danmark, men alene i Norge og Sverige,
hvor de fortsat gælder.
b. Det svenske kommissionslovsudvalg har i sit lovudkast
(S 27, stk. 2) foreslået, at en part kan ophæve agenturaftalen, hvis det er påkrævet af tungtvejende grunde. Sådanne grunde foreligger, hvis forudsætningerne for aftalens
gennemførelse væsentligt ændres på grund af f.eks. sygdom,
konkurs, nedlæggelse eller anden gennemgribende ændring af
virksomheden, indførsels- eller udførselsforbud eller andet myndighedsindgreb. I bemærkningerne til denne bestemmelse (betænkningen side 140-43) nævner udvalget en række
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agenturgiverens gentagne, grundløse undladelse af at effektuere de ordrer, agenten har indsendt. Som eksempler
nævnes endvidere tilfælde af force majeure, f.eks. krig og
udførselsforbud, af længerevarende karakter. Også omstændigheder af mere personlig natur kan i særlige tilfælde
være en tilstrækkeligt tungtvejende grund. Langvarig eller
alvorlig sygdom kan således efter omstændighederne berettige den pågældende til at ophæve aftalen, hvorimod alder
eller flytning ikke er tilstrækkeligt. Det forhold, at
agenturgiveren af forretningsmæssige grunde indstiller
produktionen af en vare, vil ifølge betænkningen kun sjældent give agenturgiveren ret til at ophæve aftalen.
c. Arbejdsgruppen har overvejet, om der i lovudkastet bør
medtages en regel, der giver en part ret til - uden at betale erstatning for et eventuelt tab - at ophæve agenturaftalen, hvis der foreligger sådanne forhold, at det ville
være urimeligt, at hvervet skulle fortsætte. Da der er tale om forhold mellem erhvervsdrivende, måtte en sådan regel under alle omstændigheder have et snævert anvendelsesområde, men det er svært i en lovtekst at angive dette område med blot en rimelig præcision, og det kan derfor næppe undgås, at en sådan regel kan medføre usikkerhed. For
så vidt der er tale om forhold hos medkontrahenten, synes
de eksempler, der er nævnt ovenfor under pkt. a og b, at
være tilfælde, hvor der vil kunne foreligge en væsentlig
misligholdelse, og som derfor også uden den skitserede regel vil kunne berettige den anden part til ophævelse. Er
der på den anden side tale om forhold hos den part, der
selv ønsker at ophæve aftalen, synes ingen af de nævnte
eksempler at burde berettige den pågældende part til at
ophæve aftalen mod den anden parts protest.
Forhold af den nævnte art vil kunne indebære en væsentlig
misligholdelse af aftalen og således berettige den anden
part til ophævelse. Det må afgøres efter lovudkastets § 6,
om den part, der misligholder aftalen, også er erstatningsansvarlig for den anden parts tab. Det må herved tages i betragtning, at en agenturgiver normalt er beretti-
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at indstille produktionen af en vare eller salget heraf
til agentens marked. Efter §§ 4-5 har parterne en gensidig
loyalitetspligt, og det er i § 5, stk. 3, præciseret, at
agenturgiveren inden for en rimelig frist skal underrette
agenten om et forventet fald i agenturforretningernes omfang.
To af de standardkontrakter, der er forelagt arbejdsgruppen (se bilag 8, pkt. 1 og 2) indeholder alene et vilkår
om ophævelse ved væsentlig misligholdelse, mens en tredje
standardkontrakt (se bilag 8, pkt. 3) indeholder en videregående ophævelsesadgang.
Der synes således ikke at være noget væsentligt behov for
en lovregel, hvorefter en part - uden at der foreligger
væsentlig misligholdelse hos den anden part - kan ophæve
aftalen, hvis der foreligger forhold, der gør det urimeligt, at hvervet skulle fortsætte. Hertil kommer, at det
ikke er udelukket at anvende generalklausulen i aftalelovens § 36 i sådanne tilfælde, selv om denne bestemmelse i
almindelighed ikke anvendes i forholdet mellem erhvervsdrivende .
4. Efter kommissionslovens § 76, jf. § 47, bortfalder
hvervet, hvis en af parterne går konkurs, uden at det er
nødvendigt, at den anden part ophæver aftalen. Det er således ikke muligt for konkursboet at indtræde i aftalen. I
den juridiske litteratur er denne automatiske ophævelse
blevet kritiseret, jf. bl.a. Bent Iversen: Handelsagenten
og eneforhandleren (1987), side 123, og det svenske kommissionslovsudvalg foreslår i sin betænkning, side 142143, at reglen erstattes med en adgang for skyldnerens
medkontrahent til at ophæve aftalen.
Konkurslovens kapitel 7 indeholder regler vedrørende de
gensidigt bebyrdende aftaler, som skyldneren har indgået,
men ikke opfyldt før konkursen. Efter § 53 anvendes kapitel 7 dog kun, hvis ikke andet følger af andre lovbestemmelser, f.eks. kommissionslovens § 47, eller af vedkommen-
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sigter navnlig til tilfælde, hvor skyldnerens ydelse består af personligt arbejde, eller hvor medkontrahenten har
en afgørende interesse i, at arbejdet udføres under skyldnerens personlige ledelse og med benyttelse af hans fagkundskab, jf. Mogens Munch: Konkursloven med kommentarer
(5. udgave), side 349 f.
Baggrunden for den rigoristiske regel i kommissionslovens
§ 47 er det personlige forhold, som man har antaget bestod
mellem agenturgiver og agent. Under nutidens handelsforhold har dette hensyn ikke samme vægt, og der er derfor
ikke grundlag for på forhånd at udelukke, at boet indtræder i aftalen. Ophæves § 47, må spørgsmålet om boets indtræden afgøres efter konkurslovens § 53. Hvis agenten går
konkurs, må det antages, at agenturgiveren i almindelighed
har en sådan interesse i, at agenten varetager agenturet,
at agenturgiveren kan modsætte sig, at boet indtræder i
aftalen. Går agenturgiveren konkurs, vil agenten derimod i
almindelighed næppe kunne have afgørende indvendinger mod,
at boet fortsætter agenturaftalen, eventuelt i en afviklingsperiode.
Hvis boet ikke kan indtræde i agenturaftalen, kan medkontrahenten hæve kontrakten og kræve erstatning for sit tab
ved, at denne ikke opfyldes, jf. konkurslovens §§ 58-59 og
Mogens Munch: Konkursloven med kommentarer, side 352.
Hvis boet kan indtræde, kan medkontrahenten efter konkurslovens § 55 forlange, at boet uden ugrundet ophold tager
stilling til, om det vil indtræde i aftalen. Indtræder boet, bliver det berettiget og forpligtet på agenturaftalens
vilkår, og indtræder det ikke, kan medkontrahenten ophæve
aftalen og kræve erstatning, jf. §§ 56 og 58.
Til § 25.
1. Efter S 25 har handelsagenten ved agenturforholdets ophør under visse betingelser krav på, at agenturgiveren
yder ham en økonomisk godtgørelse. Forudsætningen herfor
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tilført denne en værdi i form af fortsat forretningsforbindelse med de kunder, agenten har skaffet, og at agenten
i form af provision ville have fået del i denne værdi,
hvis agenturforholdet var fortsat.
I forhold til gældende ret er regler om sådan godtgørelse
en afgørende nydannelse. Kommissionsloven indeholder ingen
regler herom, og der eksisterer ingen almindelig kutyme
for, at der ydes en sådan godtgørelse, men det er i de senere år blevet mere almindeligt, at godtgørelse ydes også
uden særskilt aftale herom.
Betænkning 701/1974 om ændring i kommissionsloven indeholdt et forslag om godtgørelse ved agenturforholdets ophør. Forslaget, der var et ændringsforslag til kommissionslovens § 68, gik ud på, at agenten - ud over de tilfælde, hvor han efter den almindelige regel om provision
ville have krav på provision af aftaler, som blev afsluttet efter agenturforholdets ophør, fordi de var formidlet
af ham før forholdets ophør - også skulle have krav på
"efterprovision". Sådan "efterprovision" skulle betales,
hvis der efter agenturforholdets ophør blev indgået en aftale om salg, og aftalen kunne anses for at være kommet i
stand som følge af agentens virksomhed i den tid, agenturforholdet havde bestået. I mangel af bevis for "efterprovisionens" størrelse skulle denne, såfremt agenturforholdet havde bestået i mere end 1 år, udgøre 3 måneders
provision, beregnet efter gennemsnittet af månedsprovisionerne i det sidste år. Denne bevisregel skulle dog ikke
gælde, hvis agenturforholdet var ophørt ved opsigelse med
mindst 6 måneders varsel. Reglen om efterprovision kunne
ikke fraviges til skade for agenten.
Forslaget blev på grund af arbejdet med EF-direktivforslaget ikke gennemført i dansk ret. Forslaget gennemførtes
derimod i finsk, norsk og svensk ret.
2. Direktivet giver medlemsstaterne mulighed for at vælge,
om kompensation for den værdi, som agenten har tilført
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2, eller som skadeserstatning efter artikel 17, stk. 3.
Efter artikel 17, stk. 2, har en handelsagent ret til
godtgørelse, såfremt og i det omfang han har skaffet agenturgiveren nye kunder eller i betydeligt omfang øget forretningerne med den bestående kundekreds, og forretningsforbindelserne med disse kunder fortsat vil give agenturgiveren betydelige fordele. Det er endvidere en betingelse, at betaling af godtgørelse er rimelig under hensyn til
samtlige omstændigheder, herunder navnlig handelsagentens
tab af provision af forretninger med disse kunder. Godtgørelsen kan ikke overstige et beløb, der svarer til agentens årlige vederlag beregnet som et gennemsnit af de sidste 5 års vederlag. Betaling af godtgørelse udelukker ikke, at agenten også kan kræve skadeserstatning efter almindelige regler.
Den anden mulighed efter direktivet indeholdes i artikel
17, stk. 3, hvorefter agenten har ret til erstatning for
den skade, som ophøret af hans forhold til agenturgiveren
forvolder ham. Ifølge art. 17, stk. 3, opstår sådan skade
hovedsagelig, når kontrakten ophører under omstændigheder
"der berøver handelsagenten provisionsbeløb, som
ville have tilkommet ham i tilfælde af normal opfyldelse af kontrakten, samtidig med at agenturgiveren
opnår væsentlig fordel af handelsagentens indsats;
og/eller under omstændigheder, hvor handelsagenten
ikke har kunne afskrive de omkostninger og udgifter,
som han efter henstilling fra agenturgiveren har afholdt med henblik på opfyldelse af kontrakten."
Godtgørelsesmodellen (direktivets artikel 17, stk. 2) bygger især på vesttysk ret, hvorefter der i medfør af Handelsgesetzbuch § 89 b ydes "Ausgleich" ved ophør. Erstatningsmodellen (artikel 17, stk. 3) er inspireret af fransk
ret. I Holland, Schweiz og Østrig anvendes regler, der
bygger på tysk ret. Også forslaget om "avgångsvederlag" i
den svenske betænkning om "Handelsagentur och kommission"
(forslagets § 28) er baseret på den tyske model.
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d.v.s. alternativet i direktivets artikel 17, stk. 2. Begrundelsen herfor er, at artikel 17, stk. 2, klarere beskriver de situationer, der giver agenten krav på godtgørelse. Efter artikel 17, stk. 2, er kravet på godtgørelse
endvidere betinget af, at agenten har skaffet nye kunder
eller udvidet den bestående kundekreds, mens dette ikke
klart kommer til udtryk i artikel 17, stk. 3, der på adskillige punkter forekommer uklar. Herudover har det overvejende flertal i arbejdsgruppen tillagt det betydning, at
artikel 17, stk. 3, ikke fastsætter et maksimum for erstatningen .
3. Betaling af godtgørelse hindrer ikke, at agenten kan
kræve erstatning, hvis betingelserne herfor er opfyldt,
jf. den udtrykkelige regel i direktivets artikel 17, stk.
2, litra c. Der kan derfor forekomme situationer, hvor
agenten har krav på både godtgørelse og skadeserstatning.
Som eksempel kan nævnes tilfælde, hvor agenturgiveren uberettiget ophæver agenturaftalen uden overholdelse af det
gældende varsel. I så fald vil agenten have krav på erstatning, jf. udkastets § 6, og efter omstændighederne
krav på godtgørelse efter § 25.
Erstatningen skal dække det tab, agenten lider ved, at
forholdet ophører uden overholdelse af gældende opsigelsesvarsel. En hovedpost i erstatningsopgørelsen vil derfor
være krav på udebleven provision i tiden fra det faktiske
ophørstidspunkt til det tidspunkt, hvor aftalen kunne være
ophørt under iagttagelse af gældende varsel. Godtgørelse
ved ophør efter § 25 er principielt forskellig herfra ved
at give agenten andel i den værdi, hans indsats fremtidigt
vil tilføre agenturgiveren.
4. Efter lov om særlig indkomstskat § 2, nr. 9, beskattes
godtgørelse for opgivelse af agentur som særlig indkomst.
Efter § 15, stk. 2, afskrives godtgørelsen i agenturgiverens skattepligtige indkomst normalt over en periode på 10
år.
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for bortfald af en løbende, konkret indtægt, beskattes
derimod som almindelig indkomst hos agenten og kan fradrages som driftsudgift hos agenturgiveren.
I modsætning til de her nævnte ydelser står spørgsmålet om
den skatteretlige behandling af fortjeneste eller tab ved
overdragelse af goodwill.
Fortjeneste ved afståelse af goodwill beskattes hverken
som almindelig eller særlig indkomst, medmindre afståelsen
er sket i spekulationshensigt eller som led i næring, jf.
lov nr. 248 af 9. juni 1982 om ændring af lov om særlig
indkomstskat m.v. Der kan heller ikke foretages skattemæssig afskrivning på anskaffelsessummen for goodwill.
Arbejdsgruppen har anmodet Skattedepartementet om en udtalelse om, hvorledes godtgørelseskrav efter lovudkastets §§
25-29 kan forventes behandlet i skattemæssig henseende.
Arbejdsgruppens forespørgsel og Skattedepartementets svar
er gengivet i bilag 6 og 7. Det fremgår af svaret, at
godtgørelsen efter Skattedepartementets opfattelse som udgangspunkt efter gældende praksis beskattes som særlig
indkomst i medfør af lov om særlig indkomstskat § 2, nr.
9, og at agenturgiveren vil kunne afskrive den ydede godtgørelse i medfør af nævnte lovs § 15, stk. 2.
Skattedepartementet har endvidere oplyst, at i de tilfælde, hvor agenten efter agenturaftalen ikke kan overdrage
agenturet til tredjemand uden samtykke fra agenturgiveren,
vil ingen del af den ydede godtgørelse efter Skattedepartementets opfattelse kunne anses som vederlag for afståelse af goodwill, idet den værdi, der måtte være knyttet til
agenturet, rettelig tilhører agenturgiveren og ikke agenten. Hvis agenten derimod ifølge agenturaftalen kan afstå
agenturet til tredjemand uden samtykke fra agenturgiveren,
kan en del af den godtgørelse, der er betalt i anledning
af agenturaftalens ophør, efter en konkret bedømmelse henføres som vederlag for goodwill. Dette gælder både i til-
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Hvorvidt der konkret er grundlag for at fastsætte et vederlag for goodwill vil bl.a. afhænge af den til agenturet
hørende kundekreds og agenturets indtjeningsforhold.
Det ligger uden for udvalgets kommissorium at behandle den
skattemæssige problemstilling, som måtte blive affødt af
de nye lovbestemmelser.
Tre af udvalgets medlemmer, Karin Jacobsen, Det danske
Handelskammer, Michael H. Svendsen, Danmarks Agentforening
og Per Hector, Danmarks Aktive Handelsrejsende, udtrykker
dog tvivl om rigtigheden af Skattedepartementets vurdering
af den skattemæssige behandling af godtgørelsesbeløb efter
lovudkastets § 25, idet godtgørelsen, efter disse medlemmers mening, skal opfattes som en pligtmæssig betaling for
den goodwill, som handelsagenten har tilført agenturgiveren i kontraktsperioden. I en agenturforretning kan og vil
der normalt blive oparbejdet en goodwill. Denne antagelse
støttes af direktivets artikel 18, litra c, hvorefter
agenturgiveren ikke skal betale godtgørelse til den fratrådte handelsagent, når agenturforretningen (mod betaling
af vederlag) overdrages til en ny handelsagent, hvilken
overdragelse i praksis uden undtagelse vil kræve et samtykke fra agenturgiveren. At der kan etableres en goodwill
i agenturforhold underbygges yderligere af bestemmelsen i
artikel 17, stk. 4, hvorefter kravet om godtgørelse tillige består, når agenturforholdet afbrydes som følge af handelsagentens død, og af bestemmelsen i artikel 18, litra
b, om ophør på grund af høj alder, svagelighed eller sygdom.
5. Udtrykket "goodwill-godtgørelse" anvendes hyppigt om
godtgørelse til handelsagenten som nævnt i udkastets § 25.
I formueretlig og i skatteretlig henseende defineres goodwill sædvanligvis dels som værdien af kundekreds, forretningsforbindelser og lignende, dels som en virksomheds
merværdi i forhold til den bogførte værdi. Overdrager indehaveren af en virksomhed dette aktiv til en køber, kan
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Ved godtgørelse til en handelsagent i forbindelse med
agenturforholdets ophør er der ikke tale om, at agenten i
traditionel juridisk forstand overdrager en kundekreds eller lignende til agenturgiveren. Arbejdsgruppen har derfor
- i overensstemmelse med direktivets terminologi - anvendt
udtrykket "godtgørelse ved ophør" om den ydelse, agenturgiveren skal betale ved agenturforholdets ophør, jf. også
den svenske betegnelse "avgångsvederlag".
Til stk. 1.
Det følger af bestemmelsen, at en handelsagent, såfremt de
i nr. 1-2 nævnte betingelser er opfyldt, har krav på godtgørelse ved agenturforholdets ophør. Agenten har dog ikke
krav på godtgørelse, hvis aftalen ophører af de i § 27
nævnte grunde, d.v.s. hvis agenten selv siger op eller gør
sig skyldig i hævebegrundende misligholdelse. Agenten har
heller ikke krav på godtgørelse, hvis han efter aftale med
agenturgiveren overdrager sine rettigheder og pligter
ifølge agenturaftalen til en anden. Se nærmere herom i bemærkningerne til § 27.
Agenturforholdet kan ophøre ved opsigelse eller ophævelse
fra en af parternes side. Om handelsagenten i disse situationer har krav på godtgørelse, vil bero på, dels hvem der
har bragt aftalen til ophør, dels om opsigelse/ophævelse
har været berettiget, jf. § 27. Agenturforholdet kan endvidere ophøre ved udløb af en tidsbegrænset agenturaftale.
Også i sidstnævnte tilfælde kan der blive tale om godtgørelse til agenten, jf. dog bemærkningerne til stk. 1, nr.
2.
Ophører agenturforholdet på grund af agenturgiverens død,
kan der ligeledes blive tale om godtgørelse, hvis betingelserne er opfyldt, hvilket bl.a. indebærer, at agenturgiverens virksomhed skal fortsætte. Om ophør på grund af
agentens død, se bemærkningerne til stk. 2. Også agenturgiverens konkurs er i princippet en ophørsgrund, der
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En indskrænkning af agentens geografiske område vil efter
omstændighederne give agenten adgang til at bringe agenturaftalen til ophør og kræve godtgørelse. Accepterer
agenten derimod indskrænkningen, kan der ikke stilles krav
om godtgørelse for den berigelse, som eventuelt herved
tilføres agenturgiveren.
Det fremgår af bestemmelsen, at handelsagenten har krav på
godtgørelse "hvis og i det omfang" betingelserne i nr. 1
og 2 er opfyldt. Bestemmelsen fastsætter derfor ikke blot
betingelserne for ydelse af godtgørelse, men også størrelsen af godtgørelsen, idet der skal ydes godtgørelse, i det
omfang betingelserne i nr. 1-2 er opfyldt, jf. herom også
bemærkningerne til § 26. Ved tilførsel af nye kunder er
det således omsætningen med disse kunder, der danner
grundlag for beregning af godtgørelsen.
Til nr. 1.
Efter nr. 1 er det en betingelse, at agenten har skaffet
agenturgiveren nye kunder eller en betydelig udvidelse af
handelen med den bestående kundekreds. Bestemmelserne om
godtgørelse ved ophør omfatter ligesom de øvrige regler i
udkastet også det sjældnere forekommende indkøbsagentur,
og "kunder" sigter i så fald til agenturgiverens leverandører.
Der er tale om nye kunder, når det er kunder, som agenturgiveren ikke tidligere har haft forbindelse med. En kunde
kan være ny, selv om agenturgiveren tidligere har haft
forbindelse med den pågældende, hvis denne forbindelse har
været ophørt nogen tid, men er genoplivet af agenten. Der
kan f.eks. ligeledes være tale om en ny kunde, hvis agenten introducerer kunden som køber af det produkt, som
agenten søger at sælge, selv om kunden i forvejen er kunde
hos agenturgiveren med hensyn til andre produkter.
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agenturgiveren nye kunder. Denne betingelse vil være opfyldt, når agenturgiverens første aftale med kunden er
kommet i stand ved handelsagentens medvirken, jf. S 9, nr.
1. En kunde må også anses for skaffet af agenten, hvis
agentens virksomhed, f.eks. markedsføring, har forårsaget,
at kunden har indgået aftale med agenturgiveren, selv om
aftalen er indgået direkte med agenturgiveren. Det er derimod ikke i sig selv tilstrækkeligt, at agenturgiveren og
den nye kunde har indgået aftaler, der har berettiget
agenten til provision efter § 9, nr. 3, men sådanne kunder
må ofte anses for at være skaffet af handelsagenten.
Hvis agenten har skaffet nye kunder, er denne betingelse
opfyldt, selv om gamle kunder er faldet fra, og tiet samlede antal kunder er mindre end ved agenturforholdets
start.
Som ovenfor nævnt kan en udvidelse af handelen med den bestående kundekreds også give handelsagenten krav på godtgørelse. Ved bestående kundekreds forstås den kundekreds,
som ved agenturaftalens indgåelse allerede var etableret
af agenturgiveren selv eller en agent for så vidt angår
produkter af den art, som agenten ifølge agenturaftalen
har til opgave at formidle aftaler om. Det er en betingelse for et eventuelt godtgørelseskrav, at der er sket en
betydelig udvidelse af kundekredsen. Hvad der skal til,
for at der foreligger en betydelig udvidelse, vil bero på
en konkret vurdering.
Hvadenten der er tale om nye kunder eller en udvidelse af
handelen med den bestående kundekreds - eller eventuelt en
kombination heraf - er det endvidere en betingelse for
handelsagentens krav på godtgørelse, at agenturgiveren også efter agenturaftalens ophør vil få betydelige fordele
af agentens arbejde. Fordelen vil især være udsigten til
en længerevarende forretningsforbindelse med de kunder,
som agenten har skaffet. Der vil være en formodning for,
at en fast forretningsforbindelse, som agenten har etableret mellem kunden og agenturgiveren, fortsætter, medmindre
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Ophører eller afvikles agenturgiverens virksomhed i forbindelse med agenturforholdets ophør, har agenten ikke
krav på godtgørelse, da agenturgiveren i så fald ikke vil
have nogen fordel af agentens arbejde. (Se om salg af
agenturvirksomheden nedenfor). Det samme vil gælde, hvis
agenturgiveren f.eks. indstiller produktionen af den vare,
der er omfattet af agenturaftalen, medmindre agenturgiveren i stedet producerer en ny vare til erstatning for det
tidligere produkt. En agenturgiver kan også ud fra sædvanlige forretningsmæssige overvejelser indstille salget til
agentens område uden at skulle betale godtgørelse.
Bedømmelsen af om agenturgiveren også efter forholdets ophør vil få betydelige fordele af handelsagentens indsats,
mens agenturforholdet har bestået, må ske med udgangspunkt
i det marked, agenten har varetaget. Det afgørende bør således ikke være en vurdering i forhold til agenturgiverens
samlede kundetal eller omsætning. Bedømmelsen vil bero på
et skøn over den fremtidige udvikling sammenholdt med forholdene ved agenturaftalens indgåelse. Skønnet kan efter
omstændighederne være vanskeligt og usikkert. I en vejledning om udarbejdelse af agenturkontrakter (Guide for the
drawing up of contracts. Commercial agency) udarbejdet af
International Chamber of Commerce (1983) foreslås det derfor, at parterne i forbindelse med indgåelsen af agenturaftalen udarbejder en liste over kunderne i agentens område og en opgørelse over omsætningen med disse kunder de
seneste 12 måneder forud for kontraktens begyndelsestidspunkt. Ud over sådant materiale vil der eventuelt kunne
hentes vejledning i agenturgiverens forretningsbøger i
årene forud for og under agenturaftalen samt budgetter og
produktionsplaner for perioden efter agenturaftalens ophør.
Vurderingen af om agenturgiveren vil få betydelige fordele
af agentens arbejde må som udgangspunkt ske på grundlag af
forholdene på ophørstidspunktet. I denne vurdering indgår
et skøn over den fremtidige udvikling. Ved tvist om
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et senere tidspunkt, og der bør da også tages hensyn til
senere tilvejebragte oplysninger om værdien af agentens
indsats for agenturgiveren.
Bliver der i forbindelse med agenturforholdets ophør truffet aftale eller afgørelse om godtgørelse, vil parterne
ikke kunne kræve efter- eller tilbagebetaling, selv om
skønnet viser sig at være forkert, medmindre der er taget
forbehold herom eller givet urigtige oplysninger.
Ved agenturforholdets ophør påvirkes agentens krav på
godtgørelse i princippet ikke af, at agenturgiverens virksomhed overdrages, idet en eventuel værdi af kundekredsen
vil indgå i virksomhedens værdi ved overdragelsen. Agenturgiveren kan derfor også ved overdragelse have fordel af
agentens arbejde. Det samme gælder i tilfælde, hvor det
ikke er hele agenturgiverens virksomhed, som overføres til
en ny producent, men f.eks. alene den del af virksomheden,
der fremstiller det produkt, agenturaftalen omfatter.
Til nr. 2.
Ud over at betingelserne i nr. 1 skal være opfyldt, skal
betaling ifølge nr. 2 være rimelig under hensyn til samtlige omstændigheder. Der skal navnlig tages hensyn til
handelsagentens tab af provision af de aftaler, som agenturgiveren efter agenturforholdets ophør indgår med de
kunder, agenten har skaffet. Det tab, som skal indgå i bedømmelsen, vil navnlig være tab i forbindelse med den forventede gentagelse af ordrer fra de kunder, som agenten
har skaffet. Det er en forudsætning, at agenten ville have
været berettiget til provision af aftalen, hvis agenturforholdet ikke var ophørt. Ved vurderingen af godtgørelsens størrelse vil der kunne tages hensyn til, at agenten
ved agenturforholdets ophør sparer driftsomkostninger.
I rimelighedsvurderingen indgår i øvrigt en lang række
forhold, der både kan påvirke eksistensen af godtgørelseskravet og dettes størrelse. Det er ikke muligt udtømmende
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kortvarig eller tidsbegrænset aftale, vil dette ofte kunne
tale imod godtgørelse. Godtgørelse er dog ikke udelukket
ved sådanne aftaler. Det spiller i denne forbindelse en
rolle, at agentens omkostninger til indarbejdning af markedet ofte vil være betydelige, specielt i begyndelsen af
agenturforholdet. Ved rimelighedsvurderingen bør der lægges vægt på sådanne omkostninger. Intensiteten af agentens
arbejde for agenturgiveren vil ligeledes være af betydning, herunder om produktets succes i væsentlig grad skyldes agentens indsats.
Det kan ligeledes være af betydning at vurdere baggrunden
for agenturforholdets ophør. Efter lovudkastets § 27 er
agenten ikke i alle tilfælde afskåret fra godtgørelse,
selv om agenten selv siger op, men dette forhold og årsagen til opsigelsen kan indgå i rimelighedsvurderingen.
Hvis agenten afslår at videreføre en aftale, der udløber
på grund af tidsbegrænsning, vil der i reglen ikke være
grundlag for godtgørelse.
Hvis en agent efter aftale med agenturgiveren overdrager
agenturet til en ny agent, har overdrageren ikke krav på
godtgørelse fra agenturgiveren. Agenten vederlægges gennem
overdragelsessummen for det tab, som ellers ville være
dækket ved godtgørelse. Hvis den nye agent opsiges, må
spørgsmålet om, hvorvidt godtgørelse til denne agent også
skal vurderes på grundlag af værdier tilført af den gamle
agent, bero på aftalerne mellem de tre parter og forudsætningerne herfor.
Hvis agenten bliver agent for en konkurrerende agenturgiver og tager "sine" kunder med, vil der i reglen ikke være
grundlag for godtgørelse.
Ifølge direktivets artikel 17, stk. 2, litra a, kan medlemsstaterne fastsætte, at anvendelse af en klausul om
konkurrencebegrænsning kan indgå i vurderingen af, om
godtgørelse er rimelig. Konkurrenceklausuler er ikke al-
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fundet, at en udtrykkelig regel herom er nødvendig, da det
forekommer naturligt, at der ved rimelighedsvurderingen
tages hensyn til, om der er pålagt agenten en konkurrenceklausul, idet dette taler for, at agenten har en kundekreds, som agenturgiveren vil udnytte. Hvis agenten har
fået vederlag for konkurrencebegrænsningen, bør dette forhold imidlertid også indgå i bedømmelsen.
Hvis handelsagenten anvender underagenter, hvilket kun kan
ske med agenturgiverens samtykke, kan også disse lide tab,
når agenturforholdet mellem agenturgiveren og handelsagenten ophører. En underagent har dog ikke adgang til i medfør af § 25 at kræve godtgørelse fra agenturgiveren.
Til stk. 2.
Det følger af bestemmelsen, at stk. 1 om handelsagentens
krav på godtgørelse finder tilsvarende anvendelse, hvis
agenturforholdet ophører på grund af handelsagentens død.
Agenturforholdet vil normalt ophøre ved handelsagentens
død, men hvis handelsagenten er en juridisk person, vil
det bero på agenturaftalen, om agenturforholdet ophører,
når en bestemt person, f.eks. den daglige leder eller hovedaktionæren, dør.
Såfremt handelsagenten dør i agenturaftalens løbetid, vil
agentens dødsbo kunne kræve godtgørelse, hvis betingelserne i stk. 1, nr. 1-2, er opfyldt. Det forhold, at aftalen
ophører på grund af agentens død, vil kunne indgå i rimelighedsvurderingen efter stk. 1, nr. 2. Hvis agenturforholdet fortsætter med agentens arvinger, er der ikke
grundlag for godtgørelse.
Dør agenten først efter agenturaftalens ophør, falder et
eventuelt krav på godtgørelse i arv efter almindelige regler.
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1. Bestemmelsen lægger et loft over den godtgørelse, som
handelsagenten har krav på efter § 25. Har agenturaftalen
varet i 5 år eller derover, kan godtgørelsen ikke overstige et beløb, der svarer til 1 års vederlag beregnet på
grundlag af handelsagentens gennemsnitlige årlige vederlag
i de seneste 5 år. Har aftalen varet i mindre end 5 år,
beregnes maksimumsbeløbet på grundlag af det gennemsnitlige vederlag i perioden. (Det må skyldes en fejl, at direktivets artikel 17, stk. 2, litra b, sidste led, ikke anvender udtrykket "maksimumsbeløbet", men derimod "godtgørelsen" ) .
Ved vederlag forstås såvel provision som andet aftalt vederlag, herunder sædvanligt tilskud til kontorhold, befordring, reklame m.v. Det er bruttovederlaget, som skal anvendes ved beregningen af beløbet. Agentens driftsomkostninger skal således ikke fratrækkes. Arbejdsgruppen har
overvejet, hvorvidt refusion af særskilte udgifter til
f.eks. reklame, deltagelse i messer eller lignende, som
handelsagenten måtte få fra agenturgiveren, skal medregnes
i det beløb, som anvendes ved beregningen af maksimumsgodtgørelsen. Hvis sådanne udgifter ikke medtages, kan det
indebære en mindre rimelig forskelsbehandling, idet en lav
provision med udgiftsrefusion vil føre til et lavere maksimumsbeløb end en høj provision uden udgiftsrefusion. Arbejdsgruppen mener imidlertid ikke, at sådanne beløb skal
medtages ved beregningen, idet der ikke er tale om vederlag i direktivets forstand.
2. Afgørelsen af hvor stor godtgørelsen skal være inden
for maksimum, skal træffes efter retningslinjerne i § 25.
a. Arbejdsgruppen har overvejet, om der bør indføres en
"normalgodtgørelse" i loven. En sådan regel ville i mange
tilfælde kunne medvirke til, at en vanskelig og usikker
bevisførelse om agenturgiverens forventede indtjening kunne undgås. Betænkning 701/1974 om ændring i kommissionsloven opstillede en formodningsregel for 3 måneders "ef-
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mindst 6 måneders varsel. Denne formodningsregel gælder nu
i Finland, Norge og Sverige. I den svenske betænkning om
"Handelsagentur och Kommission" foreslås i lovudkastets §
29, stk. 2, en normalgodtgørelse på 6 måneders provision.
Hvis værdien for agenturgiveren er væsentlig større eller
mindre, skal godtgørelsen forhøjes til højst 1 års provision eller nedsættes eller bortfalde.
Arbejdsgruppen mener imidlertid ikke, at der efter direktivet er hjemmel til at indføje en regel om "normalgodtgørelse" i loven.
b. Gældende aftalepraksis og retspraksis vil også efter
direktivets vedtagelse kunne yde en vis vejledning med
hensyn til godtgørelsens størrelse. Ifølge de oplysninger,
der foreligger for arbejdsgruppen, er aftalepraksis imidlertid langt fra entydig, og retspraksis er sparsom, formentlig fordi en del uoverensstemmelser afgøres ved voldgift.
Ifølge Det Danske Handelskammers "Standardformular for
Agentkontrakt" udgør godtgørelsen for hvert år, aftalen
har løbet, 10 % af det gennemsnitlige vederlag i de seneste 5 år, dog højst 6 måneders provision. I "Agenturkontrakt" udformet af International Union of Commercial
Agents and Brokers (IUCAB), udgør godtgørelsen 1 års provision beregnet på grundlag af de seneste 5 års provision.
I U 1988 s. 264 krævede en eneforhandler af spanske mousserende vine som følge af aftalens ophør en goodwill-erstatning på 60.000 kr. svarende til 1 års provision. Erstatningen havde ikke hjemmel i aftalen. På baggrund af
salgstal og priser fastsatte Sø- og Handelsretten skønsmæssigt en goodwill-erstatning på 25.000 kr. I U 1987 s.
326 H blev det af en agent, der hævede en eneagenturaftale
med henvisning til kontraktsbrud, gjort gældende, at den
godtgørelse, som agenten ifølge agenturkontrakten havde
krav på, skulle fastsættes som et gennemsnit af agentens
provision i de seneste 5 år forud for aftalens ophør. Be-
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Handelsretten fastsatte skønsmæssigt, men med hensyntagen
til de seneste års indtjening forud for aftalebruddet, erstatningen til 10.000 pund. Højesteret fandt ikke, at der
forelå aftalebrud, hvorfor der ikke blev tilkendt agenten
godtgørelse.
Det fremgår af et responsum fra Grosserer-Societetet (nu
Det Danske Handelskammer) vedrørende et agenturforhold,
hvor agenten forestod salg af centrifugalpumper (JU
5.6/1986), at der i denne branche ofte betales goodwillgodtgørelse, særligt når der er tale om langvarige agenturforhold. Godtgørelsen udgør i så fald op til 6 måneders
provisionsindtægt.
I betænkning 701/1974 om ændring i kommissionsloven anføres side 20-22 nogle ældre domme og udtalelser fra Grosserer-Societet (nu Det Danske Handelskammer).
Arbejdsgruppen har overvejet, om det ville være hensigtsmæssigt at foretage en høring blandt de berørte organisationer om spørgsmålet om godtgørelse og især dennes størrelse, men har afstået herfra, da arbejdsgruppens organisationsrepræsentanter har oplyst, at en sådan høring i givet fald måtte foretages branche for branche og næppe ville give noget entydigt billede.
c. Det er vanskeligt at danne sig et indtryk af niveauet
for godtgørelse ved ophør af agenturforhold i andre vesteuropæiske lande. I Holland, Schweiz, Spanien, Vesttyskland og Østrig gælder en regel om, at godtgørelsen ikke
kan overstige 1 års provision. I den svenske betænkning
anføres det side 149, at bestemmelser om en maksimumerstatning i retspraksis har udviklet sig til noget i retning af normalregler. En senere svensk undersøgelse (Villard og Stenberg: Agenträtt i Vesteuropa, 1985) godtgør
dog ikke dette synspunkt, hverken for Vesttyskland eller
de øvrige lande. I Frankrig gælder ingen maksimumsgrænse,
og i praksis anvendes 2 års provision ofte som en vejledende retningslinje for erstatning ved ophør. Ifølge ita-

- 132 liensk ret bestemmes godtgørelsens størrelse i forhold til
summen af de i aftaleperioden betalte provisioner, således
som det fremgår af kollektive aftaler, sædvaner eller anses for rimeligt af domstolene. Der findes detaljerede
kollektive aftaler mellem producentorganisationer og
agentsammenslutninger om godtgørelsens størrelse i forskellige brancher. I Storbritannien og Irland betales
godtgørelse alene, hvis det er aftalt.
d. Efter EF-direktivet og lovudkastet skal godtgørelse
fastsættes efter en konkret bedømmelse. I denne indgår ikke alene parternes forhold og agenturforholdets forløb,
men også eventuelle særlige brancheforhold eller kutymer.
På grund af lovvalgsreglerne vil det niveau, der fastlægges i Danmark, navnlig have betydning for danske handelsagenter. På tilsvarende måde vil de godtgørelser, danske
agenturgivere skal betale til udenlandske agenter, som udgangspunkt bero på lovgivningen i agentens hjemland.
Ved beregning af godtgørelse efter § 25 kan denne spænde
fra få måneders til flere års provision. I sidstnævnte
tilfælde fører reglen i § 26 dog til en begrænsning af
godtgørelsen til 1 års provision. Der er ikke grundlag for
at antage, at godtgørelsen i almindelighed vil ligge på
maksimumbeløbet efter § 26, dels fordi § 26 derved ville
miste sin karakter af maksimumregel, dels fordi § 25 forudsætter en konkret bedømmelse.
Indtil der har fæstnet sig en praksis på grundlag af de
nye regler, kan det derfor være vanskeligt at skønne over,
hvor stor en godtgørelse, domstolene vil fastsætte i de
enkelte tilfælde. Det må derfor forventes, at parterne i
et vist omfang tager stilling hertil i agenturaftalen.
Selv om reglerne om godtgørelse ved ophør ikke kan fraviges ved aftale til skade for handelsagenten, jf. § 28, må
det antages, at domstolene ved vurderingen efter § 25 vil
tage hensyn til en sådan aftale.
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Ifølge bestemmelsen, der gennemfører direktivets artikel
18, har handelsagenten ikke krav på godtgørelse i henhold
til § 25, hvis aftalen ophører på grund af en væsentlig
misligholdelse, som skyldes agentens fejl eller forsømmelse. Der er heller ikke krav på godtgørelse, hvis agenten
selv opsiger aftalen, medmindre opsigelsen skyldes agenturgiveren eller agentens alder, sygdom eller lignende.
(Det må skyldes en oversættelsesfejl, at artikel 18, litra
a-b, alene omtaler ophævelse, idet bestemmelsen efter sit
indhold bør finde anvendelse ved såvel ophævelse som opsigelse. Dette stemmer endvidere med den engelske, franske
og tyske tekst).
Baggrunden for reglen er, at agenten ikke selv skal kunne
udløse et godtgørelseskrav på et for ham gunstigt tidspunkt. Hvis agenten anser kundekredsen for at være af værdi, må han normalt fortsætte kontraktsforholdet.
Ifølge den svenske betænkning om "Handelsagentur och kommission", side 154, bortfalder kravet på godtgørelse ikke
ved handelsagentens opsigelse eller misligholdelse og kan
derfor modregnes i et eventuelt erstatningskrav fra agenturgiverens side. Grunden hertil er, at godtgørelsen efter
svensk ret er en erstatning for den værdi, som agenten har
tilført agenturgiveren. Forslaget om efterprovision i betænkning 701/1974 om ændring i kommissionsloven hviler på
samme synspunkt.
Det følger af nr. 1, at agenten ikke har krav på godtgørelse, hvis agenturgiveren ophæver eller opsiger aftalen
på grund af væsentlig misligholdelse, der kan tilregnes
agenten, d.v.s. skyldes hans eller hans ansattes fejl eller forsømmelse. Misligholdelse, der skyldes pengemangel,
er også tilregnelig. Se i øvrigt om pligtforsømmelse bemærkningerne til § 6, stk. 1. Hvis agenturgiveren bringer
aftalen til ophør på grund af en væsentlig misligholdelse,
der ikke kan tilregnes agenten, bortfalder godtgørelseskravet således ikke.
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misligholdelse er væsentlig. Se om væsentlighedskriteriet
bemærkningerne til § 24. Der kan derfor tænkes tilfælde,
hvor handelsagenten er erstatningsansvarlig over for agenturgiveren i medfør af § 6, men hvor godtgørelseskravet
består.
Det følger af nr. 2, at agenten ved egen opsigelse i almindelighed mister sit krav på godtgørelse.
Under visse omstændigheder bevarer agenten dog retten til
godtgørelse, uanset at han selv bringer aftalen til ophør.
Det følger således af nr. 2, litra a, at agenten ikke mister sin ret til godtgørelse, hvis han bringer aftalen til
ophør på grund af omstændigheder, der skyldes agenturgiveren. Denne regel bygger på direktivets artikel 18, litra
b, hvori udtrykket "skyldes" anvendes. Der kan ikke heri
indfortolkes et krav om, at de nævnte omstændigheder skal
kunne tilregnes agenturgiveren, d.v.s. skyldes hans fejl
eller forsømmelser. Det er imidlertid arbejdsgruppens opfattelse, at reglens væsentligste anvendelsesområde vil
være omstændigheder, der kan tilregnes agenturgiveren.
Forhold, der ikke kan tilregnes agenturgiveren, men som
skyldes omstændigheder, der er uden for agenturgiverens
kontrol, bør kun i begrænset omfang give mulighed for, at
agenten skal kunne ophæve agenturforholdet med bevarelse
af godtgørelseskravet. Godtgørelseskravet vil primært bestå, når betingelserne for handelsagentens ophævelse af
agenturaftalen i medfør af udkastets § 24 er til stede,
d.v.s. at der skal foreligge en væsentlig misligholdelse
fra agenturgiverens side.
Opsigelse eller ophævelse fra agentens side uden fortabelse af retten til godtgørelse kan endvidere efter nr. 2,
litra b # ske, hvis ophøret er berettiget på grund af agentens alder, svagelighed eller sygdom. Det er dog tillige i
forbindelse med disse ophørsgrunde en betingelse, at det
ikke med rimelighed kan kræves, at agenten fortsætter sin
virksomhed.
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fastsættes et bestemt tidspunkt, på hvilket det normalt
vil være rimeligt, at handelsagenten på egen foranledning
kan opsige eller ophæve aftalen med bibeholdelse af godtgørelseskravet. Opnåelse af dansk pensionsalder vil ikke i
sig selv være tilstrækkeligt til, at betingelsen er opfyldt, idet rimelighedskravet også skal være opfyldt.
I forbindelse med svagelighed og sygdom vil det ligeledes
bero på, hvorvidt det med rimelighed kan forlanges, at
agenten fortsætter sin virksomhed. Det påhviler agenten at
bevise, f.eks. gennem lægeerklæring, at sådanne forhold er
til stede.
Ifølge nr. 3 har handelsagenten ikke krav på godtgørelse,
hvis han efter aftale med agenturgiveren overdrager agenturkontrakten til en anden. Baggrunden for reglen er, at
agenten gennem afståelsen antages at have fået vederlag
for kundekredsen. Godtgørelsen afskæres, uanset om vederlaget for overdragelsen må antages at være mindre end den
godtgørelse, som agenten måtte antages at have haft krav
på, hvis der ikke var sket overdragelse. Godtgørelse afskæres også ved overdragelse uden vederlag.
Til § 28.
Det følger af bestemmelsen, at agenten skal gøre sit godtgørelseskrav gældende over for agenturgiveren senest 1 år
efter agenturaftalens ophør. Fristen løber fra den dag,
aftalen ophørte på grund af ophævelse eller opsigelse, og
ikke fra opsigelsesdagen.
Der stilles ingen formkrav til meddelelsen. Det er tilstrækkeligt, at agenten meddeler agenturgiveren, at han
vil kræve godtgørelse. Det er ikke nødvendigt at præcisere
kravets størrelse. Hvis kravet ikke er opgjort ved dets
fremsættelse, må dette ske inden rimelig tid herefter.
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I denne bestemmelse fastsættes det, at §§ 25-28 ikke kan
fraviges til skade for handelsagenten. Dette kan hverken
ske ved forudgående aftale, handelsbrug eller anden sædvane, jf. udkastets § 1, stk. 2.
Efter direktivets artikel 19 kan parterne ikke "før kontrakten er ophørt" fravige reglerne om godtgørelse ved ophør til skade for agenten. Efter arbejdsgruppens opfattelse afskærer denne formulering ikke parterne fra i opsigelsesperioden, men inden ophøret, at indgå en bindende aftale om godtgørelse, selv om denne stiller agenten ringere,
end hvad en bedømmelse efter §§ 25-27 ville føre til. En
sådan aftale kan imidlertid ikke indgås, før kontrakten er
opsagt.
Til § 30.
Kommissionsloven indeholder ingen bestemmelser om konkurrenceklausuler. Spørgsmålet om sådanne klausulers gyldighed afgøres derfor i dag efter aftalelovens § 38.
Direktivets artikel 20, der definerer en konkurrenceklausul som "en aftale, der begrænser handelsagentens udøvelse
af erhvervsvirksomhed efter kontraktens ophør", fastsætter
særlige krav til sådanne klausuler. En konkurrenceklausul
er kun gyldig, hvis og i det omfang den er indgået skriftligt, vedrører det geografiske område eller den kundekreds
og det geografiske område, som handelsagenten har fået
tildelt, samt de varetyper, han havde i agentur i henhold
til kontrakten. En konkurrenceklausul kan højst vare 2 år
efter agenturaftalens ophør. Direktivet hindrer ikke, at
de enkelte medlemsstater kan opretholde andre betingelser
for konkurrenceklausulers gyldighed.
Konkurrenceklausuler er ikke almindelige i agenturforhold.
I betænkning 701/1974 om ændring i kommissionsloven, side
28-29 afvistes det, at der ved siden af aftalelovens S 38
var behov for en særskilt bestemmelse om konkurrenceklau-
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aftalelovens § 38.
Direktivets artikel 20 og aftalelovens § 38 dækker i et
vist omfang samme område, idet det må antages, at der også
efter aftalelovens § 38 stilles krav til klausulens geologiske rækkevidde og til de varetyper, klausulen dækker,
som i det væsentlige svarer til de betingelser, som opstilles i direktivet, jf. Sandvik: Handelsagentur og andre
mellemmandsforhold i varehandelen (1971), side 123. Med
hensyn til den tidsmæssige udstrækning af en konkurrenceklausul er det derimod ikke sikkert, at man efter aftalelovens § 38 vil tilsidesætte en konkurrenceklausul, alene
fordi den er af længere varighed end 2 år. For så vidt angår artikel 20's krav om skriftlighed er det utvivlsomt,
at manglende skriftlighed ikke efter aftalelovens § 38 indebærer ugyldighed.
Da der således er visse forskelle med hensyn til rækkevidden af direktivets artikel 20 og aftalelovens § 38, har
arbejdsgruppen fundet det nødvendigt med en særskilt bestemmelse om konkurrenceklausuler. Det er mest hensigtsmæssigt, at denne bestemmelse medtager samtlige de i direktivets artikel 20 nævnte elementer, uanset at f.eks.
det geografiske element formentlig må anses for dækket af
aftalelovens § 38.
Til stk. 1.
En konkurrenceklausul er kun bindende for handelsagenten,
hvis den opfylder vilkårene i stk. 1, nr. 1-3. En aftale,
der kun delvist opfylder de nævnte betingelser, binder kun
handelsagenten for så vidt angår den del af aftalen, der
opfylder betingelserne i nr. 1-3, jf. ordene "i det omfang" .
Bestemmelsen vedrører alene aftaler om begrænsning af
agentens erhvervsvirksomhed efter agenturaftalens ophør.
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4.
Det er efter nr. 1 en betingelse for konkurrenceklausulens
gyldighed, at den er indgået skriftligt. Mundtlige tillæg
til en konkurrenceklausul, der er til skade for handelsagenten, er derfor ugyldige.
Det følger af nr. 2 og 3, at en konkurrenceklausul kun kan
vedrøre det geografiske område eller den kundekreds og det
geografiske område, som handelsagenten ifølge agenturaftalen har fået overdraget, og at klausulen kun er bindende
for agenten, såfremt den vedrører de varetyper, som er omfattet af den aktuelle agenturaftale. I mangel af klare
beskrivelser af de omfattede varetyper i selve kontraktsgrundlaget må det bero på branchekutymer, om der er tale
om varer af samme type.
Til stk. 2.
Det fastsættes i denne bestemmelse, at en konkurrenceklausul højst kan gælde i 2 år fra agenturaftalens ophør.
Arbejdsgruppen har overvejet, om 2-årsfristen er for lang,
men har fundet, at det ikke kan udelukkes, at der er tilfælde, hvor en 2-års periode er rimelig. I "Nordisk Handelsagentaftale" (HA 82) er det således i kommentarerne
til § 8 anført, at en konkurrenceklausul normalt bør begrænses til 2-3 år. Ifølge Det Danske Handelskammers
"Standardformular for Agentkontrakt" pålægges handelsagenten, i tilfælde af egen misligholdelse af agenturaftalen,
en konkurrenceklausul af en varighed på 1 år.
Endvidere har arbejdsgruppen lagt vægt på, at en konkurrenceklausul vil kunne tilsidesættes i medfør af aftalelovens § 38, stk. 1, selv om 2-årsfristen ikke er overskredet, såfremt den går videre end påkrævet for at værne imod
konkurrence eller såfremt den på urimelig måde indskrænker
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Til stk. 3.
Det følger af denne bestemmelse, at en konkurrenceklausul
kan tilsidesættes efter aftalelovens § 38, stk. lf selv om
klausulen opfylder betingelserne i stk. 1-2. Domstolene
ville formentlig også uden en udtrykkelig bestemmelse nå
til dette resultat, men arbejdsgruppen har for at undgå
tvivl foretrukket en direkte henvisning til § 38, stk. 1.
Dette udelukker ikke, at en konkurrenceklausul også kan
tilsidesættes efter andre regler, f.eks. aftalelovens §
36.
Efter aftalelovens § 38, stk. 2, er en konkurrenceklausul,
som en ansat har påtaget sig, uvirksom, hvis han opsiges
eller afskediges uden at have givet rimelig anledning dertil, eller han selv fratræder sin stilling, og indehaverens undladelse af at opfylde sine forpligtelser har givet
ham gyldig grund dertil. Reglen finder efter sin ordlyd
kun anvendelse i ansættelsesforhold og ifølge motiverne
til aftaleloven (Rigsdagstidende 1916-17, tillæg A, sp.
2804 ff) har det ikke været overvejet, at den skulle gælde
også mellem selvstændigt erhvervsdrivende.
Hvis aftalens ophør skyldes væsentlig misligholdelse fra
agenturgiverens side, herunder opsigelse uden overholdelse
af gældende varsel, antages det at følge af almindelige
regler, at klausulen ikke er bindende for agenten,jf. U
1915, side 757 H. En udtrykkelig regel herom er efter arbejdsgruppens opfattelse ikke nødvendig.
Det er mere tvivlsomt, hvad der bør gælde i tilfælde, hvor
agenturgiveren opsiger aftalen med lovligt varsel. Hvis
opsigelsen skyldes agentens forhold, f.eks. manglende arbejdsindsats, sygdom eller kontraktsbrud, bør konkurrenceklausulen gælde, medmindre den kan tilsidesættes efter udkastets § 30 eller aftalelovens § 38, stk. 1. Hvis agenten
derimod ikke har givet rimelig anledning til opsigelsen denne skyldes f.eks. svigtende omsætning eller agenturgi-
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uvirksom, idet klausulen især skal sikre mod, at agenten
selv siger op og tager kunderne med sig. På den anden side
kan agenturgiveren have en berettiget interesse i ved aftalens indgåelse at kunne være sikker på at kunne komme ud
af forholdet uden risiko for at miste kundekredsen. Tilsvarende kan agentens beskyttelsesbehov være mindre,
f.eks. hvis den pågældende har agenturer fra flere agenturgivere.
Vestre landsret har i en utrykt dom (3. afd. B 2305/83 af
4. december 1984) antaget, at princippet i § 38, stk. 2,
kunne tillægges betydelig vægt ved afgørelsen af, om en
konkurrenceklausul pålagt en handelsagent kunne tilsidesættes efter § 38, stk. 1. Retten lagde vægt på, at agenten var en fysisk person, der drev sin virksomhed alene,
hvorfor forholdet havde en sådan lighed med et ansættelsesforhold, at princippet i stk. 2 kunne anvendes. Konkurrenceklausulen blev tilsidesat efter stk. 1.
Det er således efter denne dom muligt i ansættelseslignende forhold, hvor beskyttelsesbehovet er tydeligst, at tage
hensyn til, at agenturgiveren opsiger uden rimelig grund i
agentens forhold.
Under hensyn hertil og til at en henvisning i loven til
aftalelovens § 38, stk. 2, også ville omfatte tilfælde,
hvor beskyttelsesbehovet er mindre, finder arbejdsgruppen
ikke tilstrækkelig grund til at gøre § 38, stk. 2, anvendelig. Herfor taler også, at konkurrenceklausuler er
sjældne i agenturforhold, og at henvisning til § 38, stk.
2, ville give agenturaftaler en særstilling i forhold til
andre samarbejdsaftaler mellem selvstændigt erhvervsdrivende, hvori er optaget en konkurrenceklausul.
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Til kapitel 3.
1. Konunissionslovens kapitel IV omfatter handelsrejsende,
d.v.s. personer, der for hvervgiveren (handelshuset) har
påtaget sig at rejse fra sted til sted og under rejsen
virke for afsætning af varer ved at optage købstilbud til
handelshuset eller sælge varer i handelshusets navn. Som
nævnt i bemærkningerne til udkastets § 2 (pkt. 3 a) falder
de handelsrejsende i to grupper, nemlig de, der står i
tjenesteforhold til handelshuset, og de, der ikke står i
tjenesteforhold til dette, men er selvstændige. For de
selvstændige handelsrejsende gælder i alt væsentligt de
samme regler som for handelsagenter, og disse handelsrejsende er omfattet af direktivets definition af handelsagenter og derfor også af kapitel 2 i lovudkastet.
2. Arbejdsgruppen har overvejet, om der herefter er grund
til at opretholde regler om ansatte handelsrejsende i en
lov om handelsagenter. Ansatte handelsrejsende er omfattet
af funktionærloven, medmindre den pågældendes beskæftigelse hos handelshuset gennemsnitligt er under 15 timer
ugentlig, jf. funktionærlovens § 1, stk. 2.
a. Spørgsmålet om i hvilket omfang reglerne om handelsagenter bør anvendes for ansatte handelsrejsende har været
overvejet i betænkning 701/1974 om ændring i kommissionsloven. Vedrørende provision påpegede udvalget, side 29, at
det ikke bør være den handelsrejsendes status som selvstændig eller ansat, der er afgørende for, om reglerne
skal anvendes, men derimod om den handelsrejsende er provisionslønnet og dermed har behov for at være omfattet af
konunissionslovens regler om provision. På grund af udvalgets forslag vedrørende opsigelsesvarsel i agenturforhold
var der ikke anledning for udvalget til at drøfte, om regler om opsigelse også skulle anvendes for ansatte handelsrejsende. Med hensyn til godtgørelse ved kontraktsforholdets ophør anbefalede udvalget, at den regel om 3 måneders
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Den svenske betænkning om "Handelsagentur och kommission"
(SOU 1984:85) foreslår side 182-84, at ansatte, provisionslønnede handelsrejsende ikke omfattes af loven, dels
fordi flertallet af handelsrejsende ikke er provisionslønnede, dels fordi ansatte handelsrejsende ikke bør stilles
bedre end andre funktionærgrupper. Det svenske udvalg bemærker dog, at det må afgøres konkret, om lovforslagets
bestemmelser om provision bør anvendes analogt. Efter det
svenske udkast skal reglerne om opsigelsesvarsel i agenturforhold ikke gælde for ansatte handelsrejsende. Med
hensyn til godtgørelse ved kontraktsforholdets ophør foreslår udvalget, at den adgang, der efter den gældende svenske kommissionslov er til at tilkende ansatte, provisionslønnede handelsrejsende en godtgørelse ("efterprovision"),
ophæves.
b. Efter arbejdsgruppens opfattelse er der fortsat behov
for, at reglerne om provision også gælder for ansatte handelsrejsende, idet spørgsmål om provision for denne gruppe
af ansatte i modsat fald ville være ulovreguleret. Der er
dog uenighed i arbejdsgruppen om, hvorvidt de regler om
provision i agenturforhold, der ikke kan fraviges ved aftale, også skal være ufravigelige i ansættelsesforhold,
jf. udkastets § 33 med bemærkninger.
Arbejdsgruppen har dernæst overvejet, om lovudkastets regler om opsigelsesvarsel også bør omfatte ansatte handelsrejsende. Kommissionsloven indeholdt tidligere en bestemmelse (§ 86, stk. 2) om 3 måneders opsigelsesvarsel for
ansatte handelsrejsende. Denne regel blev ophævet ved gennemførelsen af funktionærloven i 1938, da bestemmelsen
blev anset for overflødig ved siden af de nye regler i
funktionærloven. Ved en ændring af funktionærloven i 1964
(lov nr. 77 af 20. marts 1964) blev deltidsarbejde inddraget under loven i videre omfang end hidtil, idet et ansættelsesforhold på mindst 15 timer om ugen blev tilstrække-
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Ansatte handelsrejsende, der opfylder funktionærlovens
krav om mindstearbejdstid, er derfor omfattet af denne
lov, og arbejdsgruppen mener ikke, at der er grundlag for
at lade denne gruppe være omfattet af de regler om opsigelsesvarsel, som kommer til at gælde for handelsagenter.
For så vidt angår ansatte handelsrejsende, der ikke opfylder funktionærlovens krav om en arbejdstid på mindst 15
timers arbejde om ugen, finder arbejdsgruppen heller ikke,
at der er grund til, at denne gruppe omfattes af lovudkastets opsigelsesregler. Arbejdsgruppen har bl.a. lagt vægt
på, at der ikke er tilstrækkelig anledning til, at ansatte
handelsrejsende, der arbejder under 15 timer om ugen for
arbejdsgiveren, stilles bedre end andre ansatte med tilsvarende kort arbejdstid.
Arbejdsgruppen finder dernæst ikke, at der er grundlag
for, at ansatte handelsrejsende ved ansættelsesforholdets
ophør får ret til godtgørelse i medfør af bestemmelserne i
udkastets §§ 25-29. Reglerne herom er begrundet i hensynet
til handelsagenten, der er selvstændig erhvervsdrivende,
mens den ansatte handelsrejsende er beskyttet af reglerne
om godtgørelse i funktionærlovens §§ 2 a og 2 b.
Til § 31.
Bestemmelsen indeholder ligesom kommissionslovens § 85 en
definition af handelsrejsende. I modsætning til den gældende regel i § 85 omfatter § 31 ikke selvstændige, men
alene ansatte handelsrejsende. Da selvstændige handelsrejsende i lovudkastet er omfattet af udtrykket "handelsagent", jf. ovenfor, er udtrykket "handelsrejsende" derfor
i lovudkastet synonymt med "ansatte handelsrejsende". For
så vidt angår spørgsmålet om der foreligger et ansættelsesforhold, henvises til bemærkningerne til § 2 (pkt. 2
a ) . Arbejdsgruppen har lagt til grund, at en ansat handelsrejsende vil være omfattet af funktionærloven, medmindre han ikke opfylder kravet i funktionærlovens § 1,
stk. 2, om mindst 15 timers arbejdstid om ugen.
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31, vil i praksis oftest ikke være handelsrejsende, men
f.eks. repræsentant eller sælger, men betegnelsen vil ikke
i sig selv være afgørende for, om den ansatte er omfattet
af lovens kapitel 3.
Den handelsrejsendes opgave er at opsøge arbejdsgiverens
kunder og i forbindelse hermed virke for salg eller køb af
varer. Hvis formålet med kundebesøget i væsentligt omfang
er udbringning af bestilte varer og eventuelt levering af
varer ved samtidig bestilling, vil der ikke være tale om
handelsrejsende i lovens forstand, jf. U 1980, s. 984 0 om
en salgschauffør. Hvis den ansatte samtidig med optagelse
af ordrer på levering af varer udfører tjenesteydelser,
der står i forbindelse med varen, kan det give anledning
til tvivl, om den pågældende er handelsrejsende. Som anført af Pontoppidan i U 1987 B, s. 294, må det normalt være tilstrækkeligt, at salgsarbejdet udgør den overvejende
del af arbejdet.
Den handelsrejsendes arbejde er i kommissionslovens § 85
beskrevet som at rejse fra sted til sted for at optage ordrer til handelshuset. Hertil knytter sig § 93 om den såkaldte "pladsagent", der for en handlende inden for dennes
"plads", d.v.s. det område, hvor den handlende sender varer ud med egne folk, har påtaget sig at opsøge kunder for
at optage ordrer. For en nutidig betragtning er det centrale i den handelsrejsendes virksomhed, at han opsøger
kunder for handelshuset, uden at dette nødvendigvis behøver at foregå under "rejse fra sted til sted". Dette er
derfor angivet i udkastet til § 31, der også omfatter
"pladsagenter", for så vidt sådanne stadig findes.
Sædvanligvis har den handelsrejsende alene vareprøver med
under besøget hos kunden, hvorimod han ikke medbringer den
konkrete vare, kunden skal købe, idet der i så fald foreligger omførsel, jf. næringslovens § 12, eller udbringning
af varer ved salgschauffører eller lignende. I enkelte
brancher, f.eks. i guldsmedebranchen, er det dog sædvanligt, at varerne medføres, og i så fald må forholdet alli-
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I modsætning til de gældende regler omfatter udkastet til
kapitel 3 også handelsrejsende, der virker for køb af varer til handelshuset. Uanset at denne omsætningsform næppe
er udbredt, har arbejdsgruppen alligevel medtaget sådanne
tilfælde, idet lovudkastets øvrige kapitler også omfatter
indkøb.
Til § 32.
Kommissionslovens § 86 indeholder i stk. 1-2 nogle generelle bestemmelser om forholdet mellem den handelsrejsende
og handelshuset. Stk. 1 henviser vedrørende den handelsrejsendes pligter og rettigheder til, hvad der følger af
aftale eller handelsbrug. Arbejdsgruppen mener ikke, at
det er nødvendigt at medtage denne bestemmelse i lovudkastet.
Efter kommissionslovens § 86, stk. 2, må den ansatte handelsrejsende ikke uden handelshusets samtykke på sine rejser arbejde for salg af andre varer end dettes. En beslægtet regel indeholdes i funktionærlovens § 15, hvorefter en
funktionær har ret til uden samtykke fra arbejdsgiveren at
påtage sig hverv uden for tjenesten, når dette kan røgtes
uden ulempe for virksomheden.
Arbejdsgruppens flertal (alle medlemmer bortset fra repræsentanten for Danmarks Aktive Handelsrejsende, Per Hector)
finder, at arbejdsgiveren kan have en væsentlig interesse
i at kunne modsætte sig, at den handelsrejsende under udførelsen af sit arbejde arbejder for at sælge andre, eventuelt konkurrerende varer, hvad enten dette sker for en
anden arbejdsgiver eller for egen regning. Dette hensyn
gælder især, men ikke alene, under rejser for arbejdsgiveren. I overensstemmelse hermed er det i en ansættelseskontrakt for sælgere, der er udarbejdet af Danmarks Aktive
Handelsrejsende og Dansk Arbejdsgiverforening, angivet, at
sælgeren ikke uden arbejdsgiverens samtykke må have andet
lønnet arbejde. I visse brancher er det dog kutyme, at den
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udkastets § 1, stk. 1. Flertallet foreslår derfor, at en
regel svarende til kommissionslovens § 86, stk. 2, medtages i udkastet. Da ordet "rejser" ikke længere indgår i
definitionen af en handelsrejsende, jf. § 31, er det i
S 32 foreslået, at forbudet mod andet arbejde gælder under
udførelse af arbejde for handelshuset. Bestemmelsen vedrører således ikke den handelsrejsendes adgang til at påtage
sig andet arbejde uden for arbejdstiden, jf. herved funktionærlovens § 15. I udkastet til § 32 er det endvidere
angivet, at reglen ikke alene gælder salg, men også køb af
varer.
Arbejdsgruppens mindretal (Per Hector) anfører, at lovgivningen ikke i øvrigt regulerer, i hvilket omfang en gruppe
af ansatte må arbejde for andre. Dette er ikke ensbetydende med, at andre ansatte ubegrænset må arbejde for andre
hvervgivere, idet dette spørgsmål reguleres af retspraksis
på baggrund af almindelige overvejelser over den anden beskæftigelses forenelighed med hvervet, navnlig på baggrund
af arbejdets omfang og karakter. Når kommissionsloven fra
1917 udtrykkeligt fastslår, at den handelsrejsende ikke på
sine rejser må arbejde for andre end handelshuset, er den
eneste grund hertil, at det modsatte gælder for handelsagenten (Rigsdagstidende 1916-17, tillæg A, sp. 3101-02).
Funktionærloven har da heller ikke fundet anledning til at
indføre et generelt forbud mod anden beskæftigelse. Den
bestemmelse, flertallet foreslår, er i overensstemmelse
med gældende ret og derfor overflødig. Bestemmelsen er efter dette medlems opfattelse udtryk for en forskelsbehandling og vil helt ubegrundet kunne anvendes af arbejdsgiveren mod den handelsrejsendes interesser.
Til § 33.
Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt de regler om provision, der gælder i agenturforhold, også bør anvendes for
handelsrejsende, der aflønnes med provision, henvises til
de indledende bemærkninger til kapitel 3.
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aftalt, at den handelsrejsende skal lønnes i form af en
kombination af fast løn og provision, eller at lønnen alene skal bestå i provision, eventuelt en garanteret minimumsprovision eller en adgang til at få udbetalt forskud
på provision ("a conto provision").
De regler, der ved § 33 gøres anvendelige på handelsrejsende, er følgende:
§§ 9-10, der beskriver, hvilken indsats handelsagenten skal udfolde for at opnå ret til provision,
§ 11, stk. 1, om provisionskravets forfaldstid,
§ 12, stk. 1, og § 13, stk. 1, om afregningstid og om
provisionsnota og
§ 14, stk. 1-3 og 5, om bortfald af provisionskrav.
§ 15, stk. 1-3, om adgangen til at kræve oplysninger
til efterprøvning af provisionsnotaen.
På grund af EF-direktivet er nogle af de her nævnte regler
i et vist omfang ufravigelige i agenturforhold. Det drejer
sig om følgende bestemmelser:
§ 11, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, der udelukker en aftale om, at provision forfalder senere end det tidspunkt, hvor tredjemand opfylder aftalen eller skulle
have opfyldt aftalen, hvis agenturgiveren havde opfyldt sin del af aftalen,
§ 12, stk. 1, jf. stk. 2, og § 13, stk. 1, jf. stk.
2, hvorefter reglerne om afregningstid og provisionsnota kun i begrænset omfang kan fraviges til skade
for handelsagenten, og
§ 14, stk. 1-3, jf. stk. 4, hvorefter det ikke kan
aftales, at provisionskrav bortfalder i videre omfang
end angivet i stk. 1-3.
§ 15, stk. 1-2, jf. stk. 4, hvorefter retten til at
kræve oplysninger ikke kan fraviges ved aftale.
Arbejdsgruppens flertal (alle medlemmer med undtagelse af
repræsentanten for Danmarks Aktive Handelsrejsende, Per
Hector) mener ikke, at der er tilstrækkelig grund til, at
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regler på de ovennævnte punkter, og ufravigeligheden skyldes ikke noget dansk ønske, men alene hensynet til EF-direktivet, og der gælder ikke i øvrigt inden for ansættelsesretten ufravigelige regler om aflønning. Det kan ikke
heroverfor tillægges betydning, at der herved på enkelte
punkter kommer til at gælde forskellige regler mellem
selvstændige og ansatte handelsrejsende. Det er under alle
omstændigheder nødvendigt for parterne at tage stilling
til, om der foreligger et ansættelsesforhold, bl.a. af
hensyn til spørgsmålet om indeholdelse af kildeskat. At
gøre reglerne ufravigelige kan endvidere i visse tilfælde
føre til mindre rimelige resultater, f.eks. ved returnering af varer eller ved henstand til kunden, jf. § 14,
stk. 2, eller være vanskeligt at praktisere, f.eks. hvis
det er aftalt, at arbejdsgiveren skal betale den ansatte
en særlig provision af den del af omsætningen, der overstiger et vist beløb, jf. § 11.
Arbejdsgruppens mindretal (Per Hector) har anført, at
grænsen mellem den selvstændige agent og den ansatte handelsrejsende undertiden kan være hårfin. I den praktiske
retsanvendelse er det derfor uheldigt, at man i grænsetilfælde skal arbejde med alternative påstande, afhængig af
om resultatet bliver, at den pågældende anses som selvstændig eller ansat. Det hensyn til beskyttelse af handelsagenterne, der ligger bag de ufravigelige regler, gælder i mindst samme omfang for ansatte. I praksis er det
ofte mere eller mindre tilfældigt, om en person er ansat
eller agent, i hvert fald hvor den pågældende arbejder på
ren provision, hvorfor dette medlem finder det uforståeligt, at reglerne skal have forskellig karakter.
I § 33, 2. pkt., foreslår arbejdsgruppen, at § 14, stk. 5,
kun skal anvendes, hvis forholdet ikke er omfattet af
funktionærloven. Efter § 14, stk. 5, skal handelsagenten
tilbagebetale modtagne provisionsbeløb, hvis provisionskravet bortfalder, f.eks. fordi tredjemand ikke betaler.
Handelsrejsende er normalt omfattet af funktionærloven.
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derved kan dækkes, har arbejdsgiveren ikke noget krav mod
funktionæren. Baggrunden for denne regel er, at risikoen
for, om forskud på provision kan indtjenes ved salg, bør
bæres af arbejdsgiveren. Udkastets § 14, stk. 5, bør derfor kun anvendes, hvis den ansatte ikke er omfattet af
funktionærloven, jf. herved denne lovs § 1, stk. 2, om en
mindste arbejdstid på 15 timer om ugen.
Til § 34.
Kommissionslovens §§ 88-92 indeholder regler om forholdet
mellem handelshuset og tredjemand og om, i hvilket omfang
handelshuset bliver bundet af den handelsrejsendes dispositioner. Reglerne, der både gælder for selvstændige og
for ansatte handelsrejsende, svarer i vidt omfang til,
hvad der gælder for handelsagenter. Regler herom er fastsat i udkastets §§ 16-21. Efter arbejdsgruppens opfattelse
bør det tilstræbes, at der i forholdet til tredjemand så
vidt muligt gælder de samme regler, hvad enten der er tale
om handelsagenter eller handelsrejsende. Arbejdsgruppen
foreslår derfor en væsentlig forenkling af reglerne i kommissionsloven gennem en generel henvisning til de regler,
der gælder for handelsagenter, jf. udkastet til § 34, stk.
1, hvori det foreslås, at §§ 16-21 anvendes tilsvarende.
Kommissionslovens §§ 88-92 indeholder dog på enkelte punkter regler, der alene gælder for handelsrejsende. Det drejer sig om følgende bestemmelser:
1) § 88, stk. 2, indeholder en særlig regel for det tilfælde, at handelshuset har forsynet den handelsrejsende
med slutseddelblanketter, der indeholder handelshusets
navn og efter deres affattelse må antages at skulle tjene
som bevis for, at der er indgået en aftale, når de er udfyldt af den handelsrejsende. Hvis den rejsende indgår en
aftale med tredjemand under udfyldelse af en sådan blanket, er aftalen bindende for handelshuset.
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1916-17, tillæg A, sp. 3107) fulgte det allerede dengang
af gældende ret, at handelshuset ville blive bundet i sådanne tilfælde. I dag fremtræder reglen alene som et eksempel på situationer, hvor fuldmagt kan skabes ved en
særlig adfærd fra hovedmandens (handelshusets) side. Det
svenske kommissionslovsudvalg har da også i betænkningen
om "Handelsagentur och kommission" (SOU 1984:85), side
156, foreslået, at den tilsvarende regel ophæves.
Arbejdsgruppen foreslår, at bestemmelsen udgår som overflødig.
2) Efter § 89, stk. 1, skal handelshusets afvisning af en
ordre, den handelsrejsende har optaget, eller af en aftale, han har indgået, ske ved meddelelse direkte til tredjemand og ikke gennem den handelsrejsende.
Da udkastet til § 16, stk. 2, pålægger agenturgiveren at
reklamere over for tredjemand, bliver særreglen i § 89,
stk. 1, overflødig.
3) § 91, stk. 2, sidste pkt., indeholder en særlig fuldmagtsregel for de tilfælde, hvor handelshuset tidligere
har undladt at gøre indsigelse mod, at køberen betaler til
den handelsrejsende. I så fald kan køberen også fremtidigt
betale til den rejsende, indtil handelshuset giver modsat
besked. I motiverne til kommissionsloven (R.T. 1916-17,
tillæg A, sp. 3115) nævnes det, at domstolene antagelig i
ret vidt omfang også uden en udtrykkelig regel vil anse
handelshusets passivitet for et stiltiende samtykke.
Efter arbejdsgruppens opfattelse er reglen blot et eksempel på, at fuldmagt kan opstå gennem hovedmandens passivitet, hvorfor bestemmelsen kan udgå som overflødig.
4) Ifølge § 92, stk. 1, kan en køber reklamere over for
den handelsrejsende, hvis han befinder sig på køberens
plads, og aftalen er indgået ved den rejsendes medvirken
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Arbejdsgruppen finder, at udkastets § 21 bør finde tilsvarende anvendelse for handelsrejsende. Reklamation til den
handelsrejsende kan derfor ske, såfremt denne har medvirket ved aftalens indgåelse. Almindelige regler om stillingsfuldmagt kan føre til, at reklamation også i andre
tilfælde kan ske til den handelsrejsende.
Til § 35.
Efter stk. 1 træder loven i kraft den 1. januar 1990. Derved overholdes den frist, der er fastsat i direktivets artikel 22, stk. 1. Ifølge denne bestemmelse skal medlemsstaterne sætte de bestemmelser, hvorved direktivet gennemføres, i kraft inden den 1. januar 1990.
Reglen indebærer, at agenturaftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden, er omfattet af loven. Om aftaler, der
er indgået før lovens ikrafttræden, henvises til stk. 2.
Lovudkastets bestemmelser om handelsrejsende finder anvendelse på alle aftaler mellem handelsrejsende og deres arbejdsgivere fra 1. januar 1990, uanset hvornår aftalen er
indgået. Se også bemærkningerne til stk. 2.
Til stk. 2.
Der fastsættes i denne bestemmelse en overgangsordning for
agenturaftaler, der er indgået inden den 1. januar 1990.
Overgangsbestemmelsen gælder ikke for handelsrejsende. Se
herom nedenfor.
Direktivets artikel 20, stk. 1, 2.-3. pkt., åbner mulighed
for, at ikrafttrædelsestidspunktet for national lovgivning
kan udskydes til 1. januar 1994 for så vidt angår løbende
agenturaftaler, d.v.s. aftaler, der er indgået inden den
1. januar 1990.
Der har i arbejdsgruppen været enighed om, at muligheden

- 152 for at etablere en overgangsordning for løbende aftaler
bør udnyttes, fordi parterne derved får mulighed for at
indrette sig på den ny retstilstand. Arbejdsgruppen har
imidlertid fundet, at en overgangsperiode på 4 år er for
lang, specielt for agenter, der ønsker at fortsætte et
agenturforhold, men som ikke ved en genforhandling af aftalen får mulighed for at opnå de goder, som andre agenter
opnår i kraft af lovændringen.
Arbejdsgruppen foreslår i stedet en overgangsperiode på 2
år. En periode af denne varighed tilgodeser begge parters
interesser, herunder også agenturgiverens interesse i at
kunne bringe en agenturaftale til ophør efter de regler,
der var gældende ved dens indgåelse. En overgangsperiode
på 2 år foreslås også i den svenske betænkning om "Handelsagentur och kommission" (SOU 1984:85), side 187.
Vesttyskland vil formentlig først fra 1. januar 1994 lade
de nye regler gælde for løbende kontrakter. Der foreligger
ikke for arbejdsgruppen sikre oplysninger om, i hvilket
omfang de øvrige medlemsstater agter at udnytte mulighederne for at etablere en overgangsordning. For så vidt angår Irland og Storbritannien følger det af direktivets artikel 22, stk. 3, 1. pkt., at direktivet først skal være
sat i kraft den 1. januar 1994. Direktivet giver ikke disse stater mulighed for at etablere yderligere overgangsordninger. I Italien skal direktivets artikel 17 om
godtgørelse og/eller erstatning ved agenturforholdets ophør først være sat i kraft den 1. januar 1993, jf. artikel
22, stk. 3, 2. pkt.
Det fastsættes i § 35, stk. 2, at for agenturaftaler, der
er indgået inden 1. januar 1990, gælder de hidtil gældende
regler, d.v.s. kommissionslovens regler om handelsagenter,
indtil 1. januar 1992. Er aftalen derfor indgået inden den
1. januar 1990, finder kommissionslovens regler anvendelse
frem til 31. december 1991. Fra og med 1. januar 1992 ophører kommissionsloven med at gælde for sådanne aftaler,
hvis de løber videre efter denne dato. I stedet anvendes
den nye lovs regler.
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tidspunktet for den retsstiftende kendsgerning, d.v.s.
normalt salgs- eller købsaftalens indgåelse, er afgørende
for, om kommissionsloven eller den nye lov finder anvendelse. Har agenten eller tredjemand derfor indsendt et
tilbud inden den 1. januar 1992, men accepteres det først
af agenturgiveren efter denne dato, har agenten krav på
provision efter lovudkastets regler. Det må endvidere antages, at en agent har ret til provision i medfør af dette
lovudkasts § 10, stk. 1-2, hvis aftalen indgås efter 1.
januar 1992, selv om agenturforholdet er ophørt inden denne dato. Udkastets regler om forfaldstid, provisionsnota
og indsigt i forretningsbøger finder anvendelse fra 1. januar 1992, uanset om provisionskravet er omfattet af kommissionsloven eller dette lovudkast. Almindelige passivitetssynspunkter kan dog afskære agenten fra at kræve indsigt i agenturgiverens forretningsbøger med hensyn til ældre provisionskrav.
Anciennitet optjent før 1. januar 1992 medregnes ved beregning af opsigelsesvarslerne i henhold til dette lovudkast.
§ 35, stk. 2, 2. pkt., indeholder en særlig overgangsregel
for aftaler, der er indgået før lovens ikrafttræden den 1.
januar 1990 og opsagt før 1. januar 1992. I så fald finder
kommissionsloven fortsat anvendelse, forudsat at aftalen
lovligt er opsagt til ophør senest den 30. juni 1992.
Grunden til denne supplerende overgangsregel er, at arbejdsgruppen har fundet, at loven udtrykkeligt bør tage
stilling til retsvirkningerne af en opsigelse, der afgives
inden lovens ikrafttræden for løbende aftaler, men hvor
opsigelsesvarslet først udløber efter dette tidspunkt. Den
regel, arbejdsgruppen foreslår, indebærer, at parterne får
bedre mulighed for at udnytte hele den 2-årige overgangsperiode for aftaler, der er indgået før lovens ikrafttræden, idet der - uanset store variationer i opsigelsesvarslernes længde - i de fleste tilfælde vil kunne ske opsigelse efter kommissionslovens regler helt frem til slut-
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inden 1. januar 1990, derfor inden den 1. januar 1992, til
ophør senest den 30. juni 1992, anvendes kommissionslovens
regler. Opsiges en sådan aftale derimod til ophør den 1.
juli 1992 eller senere, finder den nye lovs regler anvendelse, herunder reglerne om godtgørelse ved ophør, selv om
opsigelse er afgivet inden den 1. januar 1992. Opsigelsen
skal være lovlig, d.v.s. at de aftalte opsigelsesvarsler
skal være overholdt, eller der skal foreligge forhold, der
gør uvarslet ophør berettiget. Ligestillet med lovlig opsigelse er tilfælde, hvor en tidsbegrænset aftale, der er
indgået inden lovens ikrafttræden den 1. januar 1990,
ifølge sit indhold ophører senest den 30. juni 1992.
De ovennævnte overgangsregler gælder ikke for handelsrejsende, jf. udkastets kapitel 3. Arbejdsgruppen har ikke
fundet behov for overgangsregler for den pågældende gruppe, idet reglerne om opsigelse og godtgørelse ved ophør
ikke gælder for handelsrejsende. Arbejdsgruppen har endvidere lagt vægt på, at der herved kommer til at gælde
samme lovregler for handelsrejsende, der er ansat i samme
virksomhed, uanset hvornår de er ansat.
Med hensyn til spørgsmålet om anvendelse af de gamle eller
nye regler om provision henvises til bemærkningerne ovenfor vedrørende handelsagentur.
Til § 36.
Bestemmelsen indeholder de ændringer af kommissionsloven,
som er en konsekvens af lovudkastet. I nr, 1 foreslås en
ændring af kommissionslovens titel, der er "Lov om kommission, handelsagentur og handelsrejsende". Denne titel vil
ikke være dækkende efter vedtagelse af lovudkastet, hvorved samtlige bestemmelser om handelsagenter og handelsrejsende overføres fra kommissionsloven. Dette kommer til udtryk i nr. 2, hvori kommissionslovens kapitel III-IV foreslås ophævet. Disse kapitler i kommissionsloven indeholder
reglerne om handelsagentur og handelsrejsende.
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Færøerne ;
Lov nr. 243 af 8. maj 1917 om kommission, handelsagenter
og handelsrejsende (kommissionsloven) gælder for Færøerne.
Ændringen af kommissionsloven ved lov nr. 168 af 13. april
1938 er ikke sat i kraft for Færøerne.
Ved lagtingsbeslutning af 13. maj 1948 er kommission,
agenter og handelsrejsende samt agentur for udenlandske
firmaer overgået til det færøske hjemmestyre som særanliggender, jf. lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes
hjemmestyre § 2, jf. liste A, nr. 15. Arbejdsgruppens
lovudkast om handelsagenter og handelsrejsende gælder derfor ikke for Færøerne.
Kommissionsloven vedbliver at gælde uændret for Færøerne,
i det omfang den er sat i kraft for Færøerne, jf. hjemmestyrelovens § 13.
Grønland:
Kommissionsloven, som ændret ved lov nr. 168 af 13. april
1938, er ved lov nr. 104 af 31. marts 1965 sat i kraft for
Grønland.
Forhold vedrørende handelsagenter og handelsrejsende er
efter Grønlandsdepartementets oplysning ikke overtaget af
det grønlandske hjemmestyre. Der er derfor mulighed for at
sætte arbejdsgruppens lovudkast i kraft for Grønland, såfremt dette ønskes af det grønlandske hjemmestyre. Da
spørgsmålet endnu ikke har været forelagt for det grønlandske hjemmestyre, har arbejdsgruppen fundet det rigtigst ikke at lade lovudkastet gælde for Grønland. Der er
i stedet åbnet mulighed for, at loven kan sættes i kraft
for Grønland ved kgl. anordning.
Ønskes det fra grønlandsk side, at loven skal træde i

- 156 kraft for Grønland samtidig med, at den træder i kraft for
den øvrige del af riget bortset fra Færøerne, kan udkastets § 37 ændres i overensstemmelse hermed ved den endelige udarbejdelse af lovforslaget. Det vil i forbindelse
hermed også være muligt at indsætte en særlig ikrafttrædelsesbestemmelse for Grønland i tilfælde af, at der ønskes et bestemt ikrafttrædelsestidspunkt for Grønland.
Lovudkastet vil næppe kræve særlige gennemførelsesforanstaltninger i Grønland. Henvisningen i lovudkastets § 33
til funktionærloven er uden særskilt betydning for Grønland, hvor funktionærloven ikke er sat i kraft.
Såfremt loven ikke sættes i kraft for Grønland, vedbliver
kommissionsloven at gælde uændret for Grønland, i det omfang den er sat i kraft for Grønland, jf. lov nr. 577 af
29. november 1978 om Grønlands hjemmestyre § 19.

- 157 -

Kapitel IV.
International privatret.

I.

Indledning.

Det fremgår af kommissoriet for arbejdsgruppen, at den ud
over at udarbejde forslag til nye regler om handelsagenter
på baggrund af EF-direktivet om handelsagenter skal tage
stilling til, hvorledes Haager-konventionen af 19. marts
1978 om, hvilken lov der skal anvendes på kontrakter med
mellemmænd og på fuldmagtsspørgsmål bør gennemføres i Danmark, samt udarbejde et udkast til regler herom. Ifølge
kommissoriet bør arbejdsgruppen være opmærksom på reglerne
i EF-konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på
kontraktlige forpligtelser.
Haager-konventionen vedrører ikke blot handelsagenter og i
et vist omfang handelsrejsende, men alle typer af fuldmægtige og mellemmænd, herunder speditører, rederiagenter,
ejendoms-, skibs- eller varemæglere, vekselerere og rejsebureauer. Et hovedområde for konventionens lovvalgsregler
er dog internationale regler om handelsagentur, og arbejdsgruppen har - også på grund af sin sammensætning valgt af koncentrere sin indsats om spørgsmålet om, hvorvidt det for så vidt angår handelsagenter og handelsrejsende vil være ønskeligt for Danmark at ratificere konventionen. Efter en gennemgang af gældende ret drøftes dette
i afsnit IV.
Afsnit V indeholder arbejdsgruppens overvejelser med hensyn til, om man i Danmark bør gennemføre en regel, hvorefter de ufravigelige regler i arbejdsgruppens lovudkast ved
aftale skal kunne fraviges, hvis agenten ikke har forretningssted i et EF-land.
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1. Handelsagenter.
Der findes i dansk ret en række bestemmelser om lovvalg
for så vidt angår bestemte kontraktsforhold. Som eksempel
kan nævnes veksellovens §§ 79-87, checklovens §§ 58-65,
sølovens §§ 169, 200, 243 a, 259 og 265, fragtaftalelovens
§ 1 og betalingskortlovens § 1. Ved lov nr. 122 af 15.
april 1964 om hvilket lands retsregler der skal anvendes
på løsørekøb af international karakter har Danmark endvidere gennemført Haagerkonventionen af 15. juni 1955 om
lovvalget ved internationale løsørekøb. Endelig har Danmark ved lov nr. 188 af 9. maj 1984 gennemført EF-konventionen af 19. juni 1980 om, hvilken lov der skal anvendes
på kontraktslige forpligtelser. EF-konventionen omfatter
også aftaler om handelsagentur. Loven er trådt i kraft 1.
juli 1984, uanset at EF-konventionen på grund af manglende
ratifikation fra medlemsstaternes side endnu ikke er trådt
i kraft. Den lov, som skal gælde ifølge konventionen, anvendes, uanset om der er tale om loven i en stat, der ikke
har ratificeret konventionen.
En handelsagent er såvel efter kommissionslovens § 65 som
efter arbejdsgruppens lovudkast § 2 en selvstændig mellemmand, idet han indtager rollen som formidler mellem sin
agenturgiver og en tredjemand. Ved beskrivelsen af gældende ret med hensyn til lovvalget ved handelsagentur er det
derfor nødvendigt at sondre mellem følgende tre relationer, idet der for disse gælder forskellige regler:
a)
b)
c)

Forholdet mellem agenten og agenturgiveren,
forholdet mellem agenturgiveren og tredjemand og
forholdet mellem agenten og tredjemand.

a.

Forholdet mellem agenten og agenturgiveren.

For så vidt angår forholdet mellem agenten og agenturgiveren er dette direkte omfattet af den ovennævnte EF-konven-
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derfor spørgsmålet om, hvilket lands lov der skal gælde
mellem parterne, f.eks. vedrørende provision, opsigelse og
godtgørelse ved ophør.
Det følger af EF-konventionens artikel 4, stk. 1, at aftalen mellem handelsagenten og agenturgiveren, i det omfang
der ikke ved aftale er foretaget et gyldigt lovvalg, er
underkastet loven i det land, som den har sin nærmeste
tilknytning til. Ifølge artikel 4, stk. 2, er der, når aftalen indgås som led i en parts erhvervsvirksomhed, en
formodning for, at aftalen har sin nærmeste tilknytning
til det land, hvor den part, som skal præstere den for aftalen karakteristiske ydelse, på tidspunktet for aftalens
indgåelse har sit hovedforretningsted, eller hvis ydelsen
efter aftalen skal erlægges fra et andet forretningssted
end hovedforretningsstedet, det land, hvor dette andet
forretningssted ligger. Det følger dog af artikel 4, stk.
5, at formodningsreglen ikke gælder, hvis det ikke kan afgøres, hvad der er den for aftalen karakteristiske ydelse.
Det samme gælder, hvis det af omstændighederne som helhed
fremgår, at aftalen har en nærmere tilknytning til et andet land.
Ifølge bemærkningerne til artikel 4, (Folketingstidende
1983-84 tillæg A, spalte 419-422) er konventionens grundprincip i overensstemmelse med allerede gældende dansk
ret, der ligeledes byggede på den såkaldte "individualiserende metode". I denne metode ligger, at ikke noget enkelt
tilknytningsmoment anses for eneafgørende, men at domstolene i hvert enkelt tilfælde skal tage hensyn til samtlige
relevante omstændigheder med henblik på at fastslå, til
hvilket land aftalen ud fra en samlet vurdering har sin
nærmeste tilknytning. Den individualiserende metode overlader således en vidtgående skønsmæssig beføjelse til domstolene ved afgørelsen af, hvilken lov der skal anvendes
på aftalen.
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som et væsentligt element i formodningsreglen i artikel 4,
stk. 2, hedder det i bemærkningerne (spalte 420), at de
fleste gensidigt bebyrdende aftaler går ud på, at der skal
præsteres en ydelse, som består i andet end penge, mod et
vederlag i penge. I disse tilfælde må den ydelse, der består i andet end penge, anses for den karakteristiske. Det
nævnes specielt i bemærkningerne, at formodningsreglen i
artikel 4, stk. 2, i de fleste tilfælde vil føre til anvendelsen af loven i det land, hvor handelsagenten har sit
forretningssted. Ifølge gældende ret vil aftalen mellem en
dansk agenturgiver og f.eks. en agent med hovedforretningssted i Vesttyskland i mangel af en særskilt lovvalgsaftale derfor skulle afgøres efter tysk ret.
Er der derimod truffet en lovvalgsaftale, er aftalen underkastet den lov, som parterne har vedtaget, jf. konventionens artikel 3, stk. 1. I det ovennævnte eksempel kan
parterne således aftale, at dansk ret skal anvendes. Artikel 3, stk. 3, indeholder dog en regel, hvorefter en aftale om anvendelse af loven i et fremmed land, hvis alle andre omstændigheder af betydning på aftaletidspunktet kun
har tilknytning til et enkelt land, ikke kan medføre tilsidesættelse af ufravigelige regler i dette lands lov. Af
bemærkningerne til bestemmelsen (spalte 417-418) fremgår,
at reglen har været nødvendig, fordi konventionen finder
anvendelse på såvel internationale som rent nationale kontrakter. Bestemmelsen indebærer derfor, at en dansk agenturgiver og en dansk handelsagent kun kan vælge at lade
agenturaftalen være omfattet af en fremmed lov i det omfang, de danske regler kan fraviges ved aftale.
Artikel 7 indeholder hjemmel til at håndhæve visse ufravigelige regler, uanset hvad der følger af konventionens øvrige regler. Artikel 7 sigter bl.a. til ufravigelige regler af privatretlig karakter, som efter vedkommende lands
ret "skal anvendes uden hensyn til, hvilket lands lov der
i øvrigt skal anvendes på aftalen", jf. nærmere bemærkningerne til § 1, stk. 3, i arbejdsgruppens lovudkast om de
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Baggrunden for artikel 7 er, at det i almindelighed antages, at det gennem en lovvalgsaftale er muligt at fravige
regler, der ellers - d.v.s. i rent nationale forhold - er
ufravigelige. På linje med de begrænsninger i aftalefriheden, som indeholdes i artikel 5 om forbrugeraftaler og artikel 6 om arbejdsaftaler, giver artikel 7 domstolene en
skønsmæssig adgang til at anvende den ufravigelige regel
på trods af lovvalgsaftalen. Efter artikel 7, stk. 2, kan
en domstol således anvende sit eget lands ufravigelige
regler, selv om parterne har aftalt at anvende et andet
lands lov, hvis reglerne er "internationalt præceptive",
d.v.s. ufravigelige uden hensyn til hvilket lands lov, der
i øvrigt skal anvendes på aftalen. Ifølge artikel 7, stk.
1, kan en domstol også anvende ufravigelige regler i et
andet land, som forholdet har en nær tilknytning til, hvis
de ufravigelige regler er "internationalt præceptive".
Domstolene skal ved afgørelsen heraf ifølge artikel 7,
stk. 1, tage hensyn til reglernes art og formål og til
følgerne af, at de anvendes eller ikke anvendes. Anvendelse af et fremmed lands ufravigelige privatretlige regler
på trods af en lovvalgsaftale vil formentlig kun ske sjældent.
Som det fremgår af arbejdsgruppens lovudkast § 1, stk. 3
finder arbejdsgruppen, at de ufravigelige beskyttelsesregler i lovudkastet om opsigelse og godtgørelse ved agenturforholdets ophør har en sådan karakter, at de heller ikke
gennem en lovvalgsaftale bør kunne fraviges. Dette indebærer, at der for en dansk domstol vil være adgang til at
tilsidesætte en agenturaftale mellem en dansk agent og en
udenlandsk agenturgiver, i det omfang aftalen indeholder
en bestemmelse om anvendelse af fremmed ret, der indebærer
en fravigelse af disse ufravigelige danske beskyttelsesregler. Tilsvarende mulighed vil bestå for en udenlandsk
domstol, hvis sagen anlægges der, under forudsætning af at
det pågældende land har gennemført artikel 7, stk. 1, eller dertil svarende principper.
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Forholdet mellem agenturqiveren og tredjemand.

Forholdet mellem agenturgiveren og tredjemand, det vil
især sige spørgsmålet om, hvorvidt agenturgiveren bliver
bundet af en aftale, handelsagenten har indgået med tredjemand, selv om agenten har overskredet sin bemyndigelse
(spørgsmålet om fuldmagtens eksistens eller omfang), er
direkte undtaget fra EF-konventionen, jf. art. 1, stk. 2,
litra f. Spørgsmålet om lovvalget er ikke omfattet af
andre lovregler.
Hensynet til agenturgiveren vil i reglen tale for, at loven i hans hjemland anvendes, mens hensynet til tredjemand
derimod normalt vil tale for anvendelse af loven i hans
hjemland. Begge parter vil nemlig foretrække, at spørgsmålet om agentens fuldmagt bedømmes efter en lov, de kender
og kan forudse. Dansk retspraksis på området er meget
sparsom, idet der alene findes en enkelt trykt dom, SHT
1923 s. 209, om lovvalget ved vurderingen af en fuldmagts
omfang. Der blev i dommen ikke taget klar stilling til
lovvalgsproblemet.
Man har derfor i den juridiske teori med støtte i udenlandsk teori og praksis opstillet regler om lovvalget i
den pågældende situation. Der er imidlertid ikke enighed
mellem de forfattere, som har beskæftiget sig med forholdet, om, hvilken lovvalgsregel der bør gælde.
Torben Svenné Schmidt går i International formueret
(1987), s. 196-197 ind for regler svarende til artikel 11
i Haager-konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på
kontrakter med mellemmænd og på fuldmagtsspørgsmål. Hovedreglen er ifølge artikel 11, stk. 1, loven på mellemmandens (handelsagentens) forretningssted. Ifølge artikel 11,
stk. 2 gælder dog loven på det sted, hvor mellemmanden har
foretaget den pågældende handling på principalens (agenturgiverens) vegne (handlingsstedets lov), i følgende tilfælde: 1) hvor principalen har sit forretningssted (bopæl)
der, og der er handlet i hans navn, 2) hvor tredjemand har
sit forretningssted (bopæl) der, 3) hvor mellemmanden har
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0. A. Borum anfører i Lovkonflikter, 7. oplag (1968), s.
164, at loven i det land, hvor fuldmægtigen benytter sin
fuldmagt må være afgørende, dels for om en fuldmagt overhovedet er kommet til eksistens, dels for omfanget af
fuldmagten, hvis fuldmægtigen er en agent, der er fast bosiddende i et andet land. Allan Philip tilslutter sig dette i Dansk international privat- og procesret, 3. udg.
(1976), s. 304 og henviser til den ovenfor omtalte dom SHT
1923, s. 209. Både Borum og Philip anfører som begrundelse
for den nævnte løsning bl.a., at hvis fuldmægtigen er fast
bosat i et andet land, taler hensynet til omsætningens
hurtighed og sikkerhed for anvendelsen af dette lands lov,
mens der ikke er noget hensyn at tage til fuldmagtsgiveren, som ved antagelsen af en fast agent i det pågældende
land har haft anledning til at tage sine forholdsregler
med henblik på dette lands lov. Når Borum og Philip således taler om "det land, hvor fuldmægtigen benytter sin
fuldmagt" tænkes der tilsyneladende på fuldmægtigens bopælsland, uanset om fuldmægtigen har benyttet fuldmagten i
et andet land. Borums og Philips opfattelse ligger ikke
fjernt fra artikel 11 i Haager-konventionen, hvorefter
mellemmandens forretningssted med en række undtagelser er
udslaggivende i lovvalgsspørgsmålet.
Ole Lando går i Kontraktsstatuttet: Danske og fremmede
lovvalgsregler om kontrakter, 3. udg. (1981), s. 232 ind
for, at man ikke opstiller faste lovvalgsregler, men at
man som en formodningsregel anvender "handlingsstedets"
lov. Ved "handlingsstedet" forstås enten forhandlingsstedet, mellemmandens forretningssted eller "virkningsstedet"
d.v.s. det geografiske område for mellemandens virksomhed.
Ifølge Lando bør loven på forhandlingsstedet anvendes,
hvor mellemmanden har forhandlet på sit eller tredjemands
forretningssted, en børs, en messe eller en auktion. Loven
på "virkningsstedet" bør derimod anvendes, når mellemmanden for fuldmagtsgiveren varigt skal dække flere
lande. I disse tilfælde bør loven på tredjemands forret-
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skal dække hele EF-området, bør være underkastet fuldmagtsreglerne i det EF-land, hvor kunden bor, uanset hvor
agenten har forhandlet. Loven på mellemmandens forretningssted bør ifølge Lando kun anvendes, når mellemmandens
område ikke er geografisk begrænset, og forhandlingerne er
ført på et sted, hvor hverken mellemmanden eller tredjemand har forretningssted.
Spørgsmålet om lovvalget er som nævnt uafklaret i retspraksis og opstår tilsyneladende kun sjældent. Selv om
Danmark ikke ratificerer Haager-konventionen, må det forventes, at den deri angivne løsning vil have en betydelig
vægt i praksis.
c.

Forholdet mellem handelsagenten og tredjemand.

Forholdet mellem agenten og tredjemand, d.v.s. agenturgiverens kunde, vil, i det omfang det betragtes som
kontraktsretligt, ligeledes være omfattet af EF-konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktslige
forpligtelser, jf. bemærkningerne til konventionens artikel 1, stk. 2, litra f, (Folketingstidende 1983-84 tillæg
A, spalte 414). Det vil derfor også i disse tilfælde være
undergivet det lands lov, hvortil aftalen har sin nærmeste
tilknytning, hvilket normalt vil være det land, hvor agenten har forretningssted. Er der derimod tale om mellemmandens erstatningsansvar over for tredjemand for manglende fuldmagt, må dette formentlig betragtes som et spørgsmål om ansvar uden for kontraktsforhold, jf. Blok i Nordisk Tidsskrift for International Ret 1978, s. 169, og
spørgsmålet er derfor ikke omfattet af EF-konventionen.
Philip anbefaler i Dansk International privat- og procesret (3. udg. 1976), s. 305, at anvende loven i det land,
hvor fuldmægtigen har handlet, og denne løsning er i overensstemmelse med Haager-konventionen fra 1978, jf.nedenfor.
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Handelsrejsende.

Ifølge § 31 i arbejdsgruppens lovudkast forstås ved en
handelsrejsende den, der som led i et tjenesteforhold har
påtaget sig at opsøge kunder og herunder virke for salg
eller køb af varer, som ikke medføres, ved at indhente
tilbud (ordre) til arbejdsgiveren eller i dennes navn indgå aftale herom.
Der er således i modsætning til handelsagenter, der er
selvstændige erhvervsdrivende, tale om et ansættelsesforhold mellem den handelsrejsende og dennes principal.
(Ifølge kommissionslovens §§ 85-87 kan en handelsrejsende
være såvel ansat som selvstændig).
a.

Forholdet mellem principalen og den handelsrejsende.

Forholdet mellem principalen og den handelsrejsende i et
sådant ansættelsesforhold vil i det omfang, der er tale om
en individuel arbejdsaftale - og ikke om en kollektiv
overenskomst - være omfattet af EF-konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser,
jf. konventionens artikel 6. Ifølge bemærkningerne til
denne bestemmelse (Folketingstidende 1983-84 tillæg A,
spalte 427-429) kan konventionens lovvalgsregler omfatte
reglerne i en kollektiv overenskomst i kraft af, at disse
i medfør af lov eller den kollektive overenskomsts eget
indhold skal anses for en integreret del af den individuelle arbejdsaftale.
Efter artikel 6, stk. 1, kan parterne i en individuel arbejdsaftale indgå en aftale om lovvalg, men en sådan aftale kan ikke medføre, at arbejdstageren berøves den beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af ufravigelige regler i
den lov, som i henhold til stk. 2 ville finde anvendelse i
mangel af et lovvalg.
Det følger af artikel 6, stk. 2, at en arbejdsaftale i
mangel af et lovvalg er undergivet loven i det land, hvor
arbejdstageren ved opfyldelsen af aftalen sædvanligvis ud-
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i et andet land. Hvis arbejdstageren ikke sædvanligvis udfører sit arbejde i et bestemt land, gælder loven i det
land, hvor arbejdsgiveren har sit forretningssted. De
nævnte regler gælder, medmindre det af omstændighederne
som helhed fremgår, at aftalen har en nærmere tilknytning
til et andet land, i hvilket fald loven i dette land finder anvendelse. Som eksempel herpå nævner Svenné Schmidt i
International formueret, s. 171, en aftale mellem et dansk
firma og en her bosat person om, at han skal arbejde for
firmaet i et bestemt fremmed land. Her kan det efter omstændighederne antages, at aftalen har nærmere tilknytning
til Danmark end til det fremmede arbejdssted, således at
dansk ret som helhed skal finde anvendelse.
b.

Forholdet mellem principalen og tredjemand.

For så vidt angår forholdet mellem den handelsrejsendes
principal og tredjemand, d.v.s. principalens kunde, henvises til det ovenfor under l.b anførte om handelsagenter.
Det tilføjes dog, at Philip i Dansk international privatog procesret, 3. udg., s. 304-305 anfører, at der i tilfælde, hvor mellemmanden kun lejlighedsvis indgår kontrakter i udlandet, vil være tilbøjelighed til at anvende loven på mandantens (principalens) forretningssted.
c.

Forholdet mellem den handelsrejsende og tredjemand.

Der henvises til det ovenfor under l.c anførte vedrørende
forholdet mellem handelsagenten og tredjemand.
III. Haaqer-konventionen.
Haager-konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på
kontrakter med mellemmand og på fuldmagtsspørgsmål blev
åbnet for undertegnelse i 1978 og er alene ratificeret af
Frankrig, Holland og Portugal. Konventionen er udførligt
omtalt af Peter Blok i Nordisk Tidsskrift for International Ret, 1978, s. 146 ff.

- 167 Konventionen vedrører ifølge artikel 2 ethvert mellemmandsforhold af international karakter, og den finder anvendelse, hvadenten mellemmanden handler i eget eller
principalens navn, og hvad enten der er tale om vedvarende
eller enkeltstående udførelse af mellemmandsopgaver. Som
nævnt i afsnit I omfatter konventionen ikke blot handelsagentur, men en lang række andre mellemmandsforhold.
Med hensyn til handelsrejsende, se nedenfor under pkt. 2.
Hvad der skal forstås ved mellemmandsforhold af "international karakter" er ikke fastlagt i konventionen og må
derfor ifølge Blok, s. 149 afgøres efter domstolslandets
ret.
I artikel 2, litra a-b, undtages fra konventionen spørgsmål om parternes evne til at indgå retshandler og om formkrav, d.v.s. f.eks. spørgsmål om parternes myndighed og
kontraktens form, herunder skriftlighed. De nævnte spørgsmål vil, i det omfang forholdet i øvrigt er omfattet af
EF-konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, være omfattet af denne konventions artikel 9 og 11, jf. Haager-konventionens artikel
22, hvorefter Haager-konventionen ikke er til hinder for
anvendelse af andre internationale instrumenter om samme
spørgsmål.
Det følger af konventionens artikel 4, at den lov, som
skal gælde ifølge konventionens lovvalgsregler, finder anvendelse, uanset om denne lov er loven i en ikke-kontraherende stat.
1.

Handelsagenter.

Haager-konventionen omfatter alle de tre relationer, som
er omhandlet i afsnit II, d.v.s. forholdet mellem
a) agenten og agenturgiveren,
b) agenturgiveren og tredjemand og
c) agenten og tredjemand.
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findes i konventionens kapitel II, mens reglerne om agentens og agenturgiverens forhold til tredjemand findes i
kapitel III.
a.

Forholdet mellem agenten og aqenturqiveren.

For så vidt angår forholdet mellem agenten og agenturgiveren gælder det ifølge konventionens artikel 5, at parterne
i et internationalt kontraktsforhold kan vælge, hvilket
lands lov der skal finde anvendelse på forholdet. Lovvalget må være udtrykkeligt eller af en sådan karakter, at
det fremgår med rimelig sikkerhed af kontraktens bestemmelser og omstændighederne i øvrigt.
En række lande har som bekendt gennemført ufravigelige
regler om handelsagentur, hvis formål er at beskytte handelsagenten. Det gælder f.eks. regler om opsigelse og
godtgørelse ved ophør. Sådanne regler kan tilsidesættes,
hvis parterne frit kan vælge den anvendelige lov. Indtil
EF-direktivet om handelsagenter bliver gennemført, vil eksempelvis en dansk agenturgiver og en vesttysk agent kunne
aftale, at dansk ret skal anvendes, og således fratage agenten den beskyttelse, som de ufravigelige tyske regler
ellers ville have givet ham. For at skabe mulighed for, at
en sådan lovvalgsaftale kan tilsidesættes, giver konventionens artikel 16 domstolene hjemmel til at anvende ufravigelige regler i enhver stat, til hvilken forholdet har
en væsentlig tilknytning, hvis disse ufravigelige regler
"ifølge den pågældende stats lov skal anvendes uanset den
efter statens internationale privatrets anvendelige lov".
Der sigtes her til de såkaldte "internationalt præceptive"
regler, d.v.s. regler, der ifølge det pågældende lands
lovgivning er af en sådan karakter, at de ikke alene ikke
kan fraviges ved aftale, men heller ikke kan fraviges ved
en lovvalgsaftale. Et typisk eksempel på regler af denne
karakter er de ufravigelige regler om beskyttelse af handelsagenter, jf. Blok s. 170 og arbejdsgruppens lovudkast
§ 1, stk. 3. I det ovennævnte eksempel med en dansk agenturgiver og en tysk agent vil såvel tyske som danske dom-
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antager dog s. 158, at dette næppe vil ske i større omfang, hvis sagen anlægges i agenturgiverens hjemland. Artikel 16 svarer til EF-konventionens artikel 7 og giver
som denne domstolene en adgang, men ikke pligt, til at anvende ufravigelige regler trods en lovvalgsaftale.
Er der ikke truffet aftale om lovvalg, følger det af konventionens artikel 6, stk. 1, at det er loven i det land,
hvor agenten på tidspunktet for oprettelsen af agenturforholdet havde sit forretningssted, der er gældende. I stk.
2 gøres dog en undtagelse herfra, idet det bestemmes, at
såfremt agenturgiveren har sit forretningssted i det land,
hvor agenten hovedsagelig skal virke, er det loven i dette
land, som gælder. Blok nævner s. 162 som eksempel en
svensk producent, der antager en dansk virksomhed som agent for Skandinavien, men med hovedvirksomhedsområde i
Sverige. I dette tilfælde skal svensk ret anvendes.
Har agenturgiveren eller agenten mere end et forretningssted, er det det forretningssted, hvortil agenturforholdet
har det nærmeste tilknytningsforhold, som er afgørende jf.
artikel 6, stk. 3.
Ifølge artikel 8, stk. 1, skal den i medfør af artikel 5-6
anvendelige lov finde anvendelse for så vidt angår oprettelsen af og gyldigheden af agenturforholdet, parternes
forpligtelser, kontraktens opfyldelse eller manglende opfyldelse og ophør af de nævnte forpligtelser. I artikel 8,
stk. 2, uddybes de forhold, som det pågældende lands lov
især skal finde anvendelse på. Det drejer sig bl.a. om eksistensen og omfanget af agentens bemyndigelse og konsekvenserne af at agenten har overtrådt eller misbrugt sin
bemyndigelse, om agentens ret til at udpege en stedfortræder eller underagent, om konkurrenceklausuler og om erstatning for tab af kundekreds.
Ved artikel 10 undtages mellemmandsforhold, der bygger på
et ansættelsesforhold, fra lovvalgsreglerne i konventio-
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henvises til bemærkningerne nedenfor.
b.

Forholdet mellem aqenturqiveren og tredjemand.

Reglerne herom findes i konventionens kapitel III. Det
følger af artikel 11, stk. 1, at hovedreglen er, at det er
loven i det land, hvor agenten havde sit forretningssted
på tidspunktet for forretningerne med tredjemand, der skal
finde anvendelse. Ifølge stk. 2, gælder dog loven på det
sted, hvor agenten har foretaget den pågældende handling
(handlingsstedets lov) i navnlig følgende tilfælde: a)
hvor agenturgiveren har sit forretningssted på handlingsstedet, b) hvor tredjemand har sit forretningssted på
handlingsstedet, og c) hvor agenten har handlet på en børs
eller en auktion.
Som anført af Blok s. 167 er artikel 11 i realiteten udtryk for en hovedregel om anvendelse af loven på handlingsstedet, hvis dette ligger i et land, hvor en af de
tre parter har forretningssted. Denne betingelse vil i
reglen være opfyldt.
Da artikel 11 som nævnt tillægger handlingsstedets lov en
betydelig vægt, er det af praktisk betydning at definere
handlingsstedet i tilfælde, hvor forhandlingerne mellem
tredjemand og agenten er foregået pr. brev eller telefonisk. Det følger af artikel 13, at agenten i sådanne tilfælde skal anses for at have handlet fra sit forretningssted, når han har kommunikeret med tredjemand fra et land
til et andet ved brev, telegram, telex, telefon eller lignende .
I artikel 14 åbnes der mulighed for, at såvel agenturgiveren som tredjemand skriftligt kan tilkendegive over for
den anden part, at et bestemt lands lov skal finde anvendelse på de spørgsmål, som er omhandlet i artikel 11. Det
er en betingelse, at den skriftlige tilkendegivelse er
blevet godkendt af den modtagende part.
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Forholdet mellem agenten og tredjemand.

For så vidt angår forholdet mellem agenten og tredjemand
bestemmer konventionens artikel 15, at reglerne i konventionens kapitel III skal finde tilsvarende anvendelse. Det
gælder især spørgsmål om, hvorvidt agenten har overskredet
sin eventuelle fuldmagt, og tredjemand derfor ikke erhverver ret i forhold til agenturgiveren. I almindelighed kan
en agent ikke indgå aftaler, der binder agenturgiveren.
Henvisningen til artikel 11 bevirker, at handlingsstedets
lov normalt vil blive anvendt.
2.

Handelsrejsende.

a.

Forholdet mellem principalen og den ansatte handelsrejsende.

Det fremgår af Haager-konventionens artikel 10, at konventionens kapitel II om forholdet mellem principalen og mellemmanden ikke finder anvendelse i de tilfælde, hvor mellemmands forholdet bygger på en ansættelsesaftale. Da konventionen ikke indeholder særregler om ansatte mellemmænd,
er forholdet mellem principal og ansatte handelsrejsende
derfor ikke omfattet af Haager-konventionen. Sådanne forhold er derimod omfattet af EF-konventionen om, hvilken
lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser.
b.

Forholdet mellem principalen og tredjemand.

For så vidt angår forholdet mellem principalen og tredjemand finder Haager-konventionens kapitel III anvendelse,
og der gælder samme regler som mellem agenturgiveren og
tredjemand. Der henvises til det ovenfor anførte vedrørende konventionens artikel 11 og artikel 13-14. Den praktiske hovedregel for disse forhold vil derfor være handlingsstedets lov. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis en
ansat rejser til tredjemands forretningssted i udlandet og
dér indgår en aftale på arbejdsgiverens vegne.
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Forholdet mellem den handelsrejsende og tredjemand.

De samme regler som nævnt under b gælder for så vidt angår
forholdet mellem den handelsrejsende og tredjemand, jf.
konventionens artikel 15.
IV. Bør Danmark ratificere Haager-konventionen ?
A.

Handelsagenter.

a.

Forholdet mellem agenten og agenturgiveren.

Gennemgangen af gældende ret og Haager-konventionen viser,
at konventionen ikke afviger fra allerede gældende dansk
ret på væsentlige punkter. Dette gælder således i forholdet mellem agenturgiveren og handelsagenten, hvor det som
hovedregel efter Haager-konventionen - i mangel af en lovvalgsaftale - er afgørende for lovvalget, hvor agentens
forretningssted er beliggende. Det samme er i praksis gældende efter EF-konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser. Ifølge denne anvendes loven i det land, hvortil aftalen har sin nærmeste
tilknytning, og der er en formodning for, at dette er det
land, hvori den, som skal præstere den for aftalen karakteristiske ydelse, har sit forretningssted. Det vil typisk
være agenten, der skal præstere denne ydelse, hvorfor
agentens forretningssted som i Haager-konventionen normalt
vil være afgørende for lovvalget. De to regelsæt er dog
udformet forskelligt. EF-konventionen indeholder en formodningsregel, der i konkrete tilfælde kan fraviges af
domstolene, hvorimod Haager-konventionens regel er mindre
fleksibel, fordi man har ønsket en regel, der giver større
sikkerhed for et forudsigeligt resultat. Netop denne manglende fleksibilitet kan ifølge Blok i Nordisk Tidsskrift
for International Ret 1978, s. 162 gøre det vanskeligt for
de angelsachsiske lande at tiltræde Haager-konventionen.
b.

Forholdet mellem agenturgiveren og tredjemand.

For så vidt angår forholdet mellem agenturgiveren og tred-
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nævnt, at grundlaget for lovvalget er agentens forretningssted på tidspunktet for forretningen med tredjemand.
Handlingsstedet anvendes dog som grundlag for lovvalget i
4 tilfælde, nemlig hvor agenturgiveren har sit forretningssted på handlingsstedet, hvor tredjemand har sit forretningssted på handlingsstedet, hvor agenten har handlet
på en børs og endelig hvor agenten intet forretningssted
har.
For så vidt angår gældende ret er det karakteristisk, at
der stort set ikke findes retspraksis om spørgsmålet, muligvis fordi det ikke har større praktisk betydning.
Spørgsmålet er derimod som nævnt ovenfor blevet drøftet i
teorien, hvor forskellige løsninger anbefales. Haager-konventionen vil formentlig være vejledende for domstolene,
selv om Danmark ikke ratificerer konventionen. Efter denne
skal handlingsstedets lov normalt anvendes.
c.

Forholdet mellem agenten og tredjemand.

Også for så vidt angår forholdet mellem agenten og tredjemand er der god overensstemmelse mellem gældende ret og
Haager-konventionen, hvorefter det nævnte forhold behandles efter samme regler som forholdet mellem agenturgiveren
og tredjemand, således at handlingsstedets lov normalt vil
være afgørende. Ifølge EF-konventionen om hvilken lov der
skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, er hovedreglen agentens forretningssted. Er der tale om erstatningsansvar uden for kontraktsforhold over for tredjemand, må
handlingsstedets lov formentlig i almindelighed anvendes.
Heller ikke her er der derfor afgørende forskel mellem
gældende ret og Haager-konventionen.
B.

Handelsrejsende.

a.

Forholdet mellem principalen og den handelsrejsende.

Haager-konventionen indeholder ikke regler om forholdet
mellem den handelsrejsende og dennes principal, idet kon-
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b.

Forholdet mellem principalen og tredjemand.

Forholdet mellem den handelsrejsendes principal og tredjemand er derimod omfattet af Haager-konventionen, hvorefter
handlingsstedets lov vil være den praktiske hovedregel.
Gældende ret på dette punkt er ikke afklaret, idet der er
foreslået forskellige løsninger i den juridiske teori. En
ratifikation af konventionen vil derfor indebære en afklaring, og konventionens løsning synes tilfredsstillende.
c.

Forholdet mellem den handelsrejsende og tredjemand.

For så vidt angår forholdet mellem den handelsrejsende og
tredjemand gælder det for Haager-konventionens vedkommende, at dette forhold er omfattet af de samme regler, som
gælder for forholdet mellem principalen og tredjemand. Der
henvises til det ovenfor anførte.
C.

Forholdet til EF-konventionen.

EF-konventionen regulerer i vidt omfang de samme spørgsmål, som er omfattet af Haager-konventionen. Dette hindrer
imidlertid ikke, at Danmark ratificerer Haager-konventionen. Ifølge EF-konventionens artikel 21 viger denne konvention nemlig for andre internationale konventioner, som
en kontraherende stat er eller bliver deltager i. Ratifikation af andre internationale konventioner forudsætter
dog underretning og eventuel konsultation af de øvrige
kontraherende stater, jf. EF-konventionens artikel 24. Også Haager-konventionen kan ratificeres, således at den viger for EF-konventionen. Hvis Danmark tiltræder Haagerkonventionen, vil det således være muligt at vælge, hvilken af de to konventioner, der skal have forrang. Spørgsmålet om forholdet mellem de to konventioner er omtalt af
Blok i Nordisk Tidsskrift for International Ret 1978, s.
172-173.
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9. maj 1984. Konventionen er imidlertid endnu ikke trådt i
kraft, idet den kun er ratificeret af Belgien, Frankrig,
Danmark, Italien, Luxembourg og Vesttyskland. Konventionen
træder først i kraft, når den er ratificeret af 7 EF-stater. Lande, der ikke er medlem af EF, kan ikke tiltræde
konventionen.
D.

Konklusion.

Et hovedområde for Haager-konventionen er internationale
aftaler om handelsagenter. Disse aftaler er også omfattet
af EF-konventionen, der imidlertid generelt omfatter lovvalg vedrørende kontraktlige forpligtelser. EF-konventionen er gennemført i Danmark og indeholder løsninger, der
også for så vidt angår internationale aftaler om handelsagentur forekommer tilfredsstillende.
Disse løsninger svarer i det væsentlige til Haager-konventionen, hvis regler dog er mere detaillerede, hvilket er
en naturlig følge af, at der er tale om en konvention på
et specielt område. Så længe Haager-konventionen ikke er
tiltrådt af en bredere kreds af lande, med hvilke Danmark
står i handelsforbindelse, synes der ikke for så vidt angår sådanne aftaler at være noget aktuelt behov for at ratificere konventionen.
Konventionens kapitel III omfatter principalens og mellemmandens forhold til tredjemand. Dette område er ikke dækket af EF-konventionen. Haager-konventionens løsninger forekommer tilfredsstillende og er formentlig i det væsentlige i overensstemmelse med gældende ret, selv om denne
ikke er ganske afklaret. Ratifikation af konventionen kan
derfor medvirke til en afklaring. På den anden side synes
der på baggrund af den yderst sparsomme retspraksis ikke
at være noget væsentligt praktisk behov herfor. Hertil
kommer, at eksistensen af Haager-konventionen i sig selv
må forventes at påvirke gældende dansk ret, selv om Danmark ikke ratificerer konventionen.
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1988 været drøftet med justitsministerierne i de øvrige
nordiske lande, der har oplyst, at de ikke har aktuelle
planer om ratifikation.
Arbejdsgruppen finder, at hensynet til ensartede internationalt privatretlige regler taler for ratifikation af
Haager-konventionen, men mener ikke, at der for tiden er
påvist et tilstrækkeligt praktisk behov for at søge konventionen ratificeret fra dansk side. Arbejdsgruppen går
ud fra, at spørgsmålet vil blive overvejet på ny, hvis de
nordiske lande tager skridt til ratifikation, eller konventionen i øvrigt vinder større udbredelse.
V.

Bør lovudkastets ufravigelige bestemmelser kunne fraviges ved aftale, såfremt agenten ikke har forretningssted i et EF-land ?

1. I 1953 indsattes i den tyske Handelsgesetzbuch § 92 c
en bestemmelse, hvorefter de ufravigelige regler om handelsagenter, f.eks. reglerne om opsigelse og godtgørelse
ved ophør, kan fraviges ved aftale, såfremt handelsagenten
ikke har forretningssted i Vesttyskland.
I forbindelse med gennemførelse af EF-direktivet om handelsagenter er der i Tyskland fremsat lovforslag om at opretholde bestemmelsen, dog således at ufravigelige regler
alene kan fraviges ved aftale, såfremt handelsagenten ikke
har forretningssted i et EF-land.
Industrirådets repræsentant i arbejdsgruppen, J. C.
Warnich-Hansen har foreslået, at man indføjer en tilsvarende bestemmelse i det danske lovudkast, således at de
ufravigelige regler kan fraviges ved aftale, hvis agenten
ikke har bopæl eller forretningssted i et EF-land.
Baggrunden for Industrirådets ønske er bl.a., at mange
danske eksportvirksomheder har behov for at kunne anvende
standardkontrakter med lovvalgsklausuler om anvendelse af
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specielt peget på, at en forpligtelse til i alle tilfælde,
hvor en kontrakt er undergivet dansk ret, at yde godtgørelsen, vil forringe dansk industris konkurrencemuligheder
på eksportmarkederne uden for EF. Hertil kommer, at det
ofte vil være hensigtsmæssigt for en agenturgiver at anvende sit eget lands lov, hvis han har agenter i en lang
række lande, hvoraf nogle måske ikke har udviklede regler
om agenturforhold, og ønsker at disse agenturforhold skal
undergives ensartede regler. Det er endvidere anført, at
det i så fald kan virke urimeligt ved ufravigelige regler
at sikre handelsagenter f.eks. godtgørelse ved ophør, hvis
sådan godtgørelse ikke følger af loven i agentens hjemland.
2. Det vil ikke være i strid med EF-direktivet om handelsagenter at indsætte en bestemmelse svarende til den
tyske HGB § 92 c, således som denne er foreslået ændret.
Det følger nemlig af direktivets præambel, at direktivet
alene tager sigte på agenturforhold mellem agenturgivere
og handelsagenter i EF-landene. Det anføres således, at
forskellene inden for EF mellem de nationale lovgivninger
om handelsagenter påvirker konkurrencevilkårene og kan have uheldig indflydelse på handelsagenters retsbeskyttelse
samt vanskeliggøre aftaler om handelsagentur mellem en
agenturgiver og en handelsagent med forretningssted i forskellige medlemsstater.
3. Den foreslåede regel sigter især til tilfælde, hvor
almindelige lovvalgsregler vil føre til anvendelse af loven i agentens hjemland. En regel svarende til den tyske
HGB § 92 c indebærer, at agenturgivere ved aftale med en
agent uden for EF i kraft af et kontraktsvilkår om anvendelse af loven i agenturgiverens hjemland kan fravige ellers ufravigelige regler, der skal beskytte agenten. Dette
gælder, selv om der i agentens hjemland også måtte gælde
ufravigelige beskyttelsesregler. Hvis eksempelvis en tysk
agenturgiver antager en østrigsk agent, og de aftaler, at
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regler om opsigelse og godtgørelse ved ophør, vil agenten
stå uden sådan retsbeskyttelse, selv om både tysk og
østrigsk ret indeholder ufravigelige regler herom. Fravigelse af de regler, der skal beskytte den østrigske agent
vil være særlig mærkbar, hvis han er nødt til at anlægge
sag i Tyskland f.eks. i anledning af opsigelse, idet en
tysk domstol ikke vil tilsidesætte lovvalgsaftalen. Kan
agenten anlægge sag i Østrig, vil der være mulighed for at
den østrigske domstol vil anvende de ufravigelige østrigske regler på trods af lovvalgsaftalen, jf. princippet i
EF-konventionen om lovvalget i kontraktforhold artikel 7,
stk. 2.
Flertallet af arbejdsgruppens medlemmer (alle undtagen
J.C. Warnich-Hansen) finder, at den foreslåede regel vil
modvirke det ønske om retsenhed, der ligger bag direktivet. Det ovenfor nævnte eksempel viser endvidere, at den
foreslåede regel indebærer en risiko for udhuling af den
retsbeskyttelse af agenter, der tilsigtes ved ufravigelig
lovgivning. Hvis andre lande gennemfører tilsvarende regler, øges risikoen naturligvis, og også danske agenter vil
kunne fratages den beskyttelse, loven giver dem - i hvert
fald hvis de er henvist til at sagsøge agenturgiveren i
dennes eget land. Disse synspunkter er formentlig baggrunden for, at ingen andre vesteuropæiske lande så vidt
vides har gennemført tilsvarende regler.
Efter EF-konventionens artikel 7, stk. 1, kan domstolene
under visse omstændigheder tilsidesætte en lovvalgsaftale
og tillægge et fremmed lands ufravigelige regler virkning,
hvis disse regler ifølge det pågældende lands lov skal anvendes, uden hensyn til hvilket lands lov der i øvrigt
skal anvendes på aftalen. En regel svarende til den tyske
HGB § 92 c er ikke i strid med ordlyden af konventionens
artikel 7, idet det fortsat vil være muligt for domstolslandet at anvende den fremmede præceptive regel på trods
af lovvalgsaftalen. Med en regel svarende til HGB § 92 c
er det dog næppe sandsynligt, at dette vil ske, og en sådan regel synes at harmonere mindre godt med ideen bag ar-
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tage forbehold overfor artikel 7, stk. 1.
På denne baggrund kan flertallet ikke gå ind for en regel
svarende til den vesttyske.
Arbejdsgruppens mindretal (J.C. Warnich-Hansen) finder, at
tungtvejende praktiske behov opvejer de betænkeligheder,
flertallet har anført. Han finder det ikke velbegrundet,
at danske agenturgivere påtvinges godtgørelse til agenter
i lande, der ikke har ufravigelige regler om godtgørelse,
blot fordi agenturgiveren ønsker, at dansk ret skal anvendes på aftalen. Han henviser i den forbindelse til, at der
i mange allerede indgåede kontrakter er vedtaget dansk
lov, og at disse kontrakter vil blive omfattet af de nye
regler efter en overgangsperiode.

Bilag 1
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RÅDETS DIREKTIV
af 18. december 1986
om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter
(86/653/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 57, stk. 2, og
artikel 100,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

der bør ved harmonisering på et stadigt stigende niveau af
medlemsstaternes lovgivning om handelsagenter tages
udgangspunkt i principperne i artikel 117 i traktaten;
for visse medlemsstater, for hvilke det kræver en særlig
indsats at tilpasse deres lovgivning til direktivets krav,
navnlig vedrørende godtgørelsen efter ophør af kontraktforholdet mellem agenturgiveren og handelsagenten, bør der
gælde længere overgangsfrister —

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale
Udvalg ( J ), og
KAPITEL I

ud fra følgende betragtninger:

Anvendelsesområde
Begrænsningerne i etableringsfriheden og den frie udveksling
af tjenesteydelser for formidlervirksomhed inden for handel,
industri og håndværk blev ophævet ved direktiv 64/224/
EØF( 4 );
inden for Fællesskabet har forskellene mellem de nationale
lovgivninger om handelsagentur mærkbar indflydelse på
konkurrencevilkårene og på de vilkår, hvorunder dette hverv
udøves, og de kan have uheldig indflydelse på handelsagenters retsbeskyttelse i forhold til deres agenturgivere samt på
retssikkerheden i handelssamkvemmet; desuden vanskeliggør disse forskelle i mærkbart omfang indgåelse og gennemførelse af aftaler om handelsagentur mellem en agenturgiver
og en handelsagent med forretningssted i forskellige medlemsstater;
samhandelen mellem medlemsstaterne bør foregå på samme
vilkår som på et enhedsmarked, hvilket indebærer en
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes retssystemer, for
så vidt det er nødvendigt af hensyn til fællesmarkedets
funktion; reglerne om lovkonflikter fjerner ikke de omtalte
ulemper for handelsagentur, selv ikke efter udarbejdelse af
ensartede regler, og gør derfor ikke den foreslåede harmonisering overflødig;

Artikel 1
1.
De i dette direktiv fastsatte harmoniseringsforanstaltninger finder anvendelse på medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forholdet mellem handelsagenter
og disses agenturgivere.
2.
Ved handelsagent forstås i dette direktiv en selvstændig
mellemmand, som er vedvarende antaget til at formidle salg
eller køb af varer for en anden person, i det følgende benævnt
agenturgiveren, eller til at formidle og afslutte sådanne
forretninger i agenturgiverens navn og for dennes regning.
3.
En handelsagent i henhold til dette direktiv kan bl.a.
ikke være:
— en person, som ved stillingsbemyndigelse kan forpligte et
selskab eller en sammenslutning;
— en medindehaver, der er lovligt bemyndiget til at forpligte
de øvrige medindehavere;
— en af retten udmeldt bestyrer, likvidator eller kurator i et
konkursbo.

i denne henseende er det først og fremmest retsforholdet
mellem handelsagenten og agenturgiveren, der bør tages i
betragtning;
(') EFT nr. C 13 af 18. 1. 1977, s. 2 og
EFTnr. C 56 af 2. 3. 1979, s. 5.
(2) EFT nr. C 239 af 9. 10. 1978, s. 17.
J
( ) EFT nr. C 59 af 8. 3. 1978, s. 31.
(«) EFT nr. 56 af 4. 4. 1964, s. 869/64.

Artikel 2
1.

Dette direktiv finder ikke anvendelse på

— handelsagenter, som ikke modtager vederlag for deres
virksomhed;
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KAPITEL III

— handelsagenter, i det omfang de arbejder på varebørser
eller råvaremarkeder;

Vederlag
— det organ, der er kendt under betegnelsen »Crown Agents
for Oversea Governments and Administrations«, og som
er oprettet i Det forenede Kongerige i medfør af loven af
1979 om »Crown Agents«, eller dettes datterselskaber.
2.
Hver medlemsstat kan fastsætte, at direktivet ikke skal
finde anvendelse på personer, hvis virksomhed som handelsagent anses for at være en bibeskæftigelse ifølge loven i
denne medlemsstat.

KAPITEL II
Rettigheder og forpligtelser

Artikel 6
1.
Såfremt parterne ikke har truffet nogen aftale herom og
med forbehold af medlemsstaternes ufravigelige retsforskrifter om vederlagets størrelse, har handelsagenten ret til det
vederlag, som på det sted, hvor han udøver sin virksomhed,
er sædvanligt for agenter for varer af den art, som er genstand
for agenturkontrakten. Er der ikke på stedet noget sådant
sædvanligt vederlag, har handelsagenten ret til et rimeligt
vederlag, hvorved alle de forretningen vedrørende omstændigheder tages i betragtning.
2.
Enhver del af vederlaget, der varierer efter forretningernes antal eller størrelse, betragtes ved anvendelsen af dette
direktiv som provision.

Artikel 3
1.
Handelsagenten skal under udøvelsen af sin virksomhed varetage agenturgiverens interesser og handle loyalt og
redeligt.
2.

3.
Artikel 7 til 12 finder kun anvendelse, såfremt handelsagenten helt eller delvis betales gennem provision.

Handelsagenten skal især:

a) på passende vis bestræbe sig på at formidle og i givet fald
afslutte de ham pålagte forretninger;
b) give agenturgiveren alle de nødvendige oplysninger, han
er i besiddelse af;
c) overholde rimelige instrukser fra agenturgiveren.

Artikel 7
1.
Handelsagenten har ret til provision af en agenturforretning, der afsluttes i agenturkontraktperioden,
a) såfremt den er afsluttet ved hans medvirken, eller
b)

såfremt den er afsluttet med en tredjemand, som han
tidligere har skaffet som kunde for så vidt angår lignende
forretninger.

Artikel 4
1.
Agenturgiveren skal over for handelsagenten handle
loyalt og redeligt.
2.

Agenturgiveren skal især:

a) stille det nødvendige materiale, som vedrører de pågældende varer, til rådighed for handelsagenten;
b) skaffe handelsagenten de oplysninger, som er nødvendige for agenturkontraktens gennemforelse, navnlig
underrette ham inden for en rimelig frist, så snart
agenturgiveren kan forudse, at agenturforretningernes
omfang bliver væsentligt mindre end det, handelsagenten
normalt kunne have forventet.
3.
Agenturgiveren skal inden for en rimelig frist underrette handelsagenten om sin accept eller sit afslag eller om
manglende gennemførelse af en agenturforretning, som
denne har formidlet.

2.
For forretninger, der afsluttes i agenturkontraktperioden, har handelsagenten ligeledes ret til provision,
— såfremt han har fået overdraget et bestemt geografisk
område eller en bestemt kundekreds, eller
— såfremt han har eneret med hensyn til et bestemt område
eller en bestemt kundekreds,
og forretningen er afsluttet med en kunde, der hører til dette
område eller denne kundekreds.
Medlemsstaterne indfører et af de ovennævnte to led
omhandlede alternativer i deres lovgivning.

Artikel 8
Handelsagenten har ret til provision af en agenturforretning,
som er afsluttet efter kontraktens ophør,

Artikel 5
Parterne kan ikke fravige artikel 3 og 4.

a) såfremt forretningen hovedsagelig er bragt i stand vedden virksomhed, han har udfoldet i agenturkontrakt-
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perioden, og den afsluttes inden for en rimelig tid efter
kontraktens ophør, eller
b) såfremt agenturgiveren eller handelsagenten, i overensstemmelse med betingelserne i artikel 7, har modtaget
tredjemands ordre før agenturkontraktens ophør.

Artikel 9
Handelsagenten har ikke ret til den i artikel 7 omhandlede
provision, hvis den foregående agent i medfør af artikel 8 har
erhvervet ret dertil, medmindre det i betragtning af omstændighederne er rimeligt at dele provisionen mellem agenter-
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agenten en nota over erhvervet provision. Denne nota skal
indeholde alle væsentlige oplysninger, der har tjent som
grundlag for beregning af provisionsbeløbene.
2.
Handelsagenten har ret til at kræve, at der gives ham
alle de oplysninger, især uddrag af regnskabet, der er til
rådighed for agenturgiveren, og som er nødvendige for, at
agenten kan efterprøve rigtigheden af de provisionsbeløb,
der tilkommer ham.
3.
Stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale fraviges til skade for
handelsagenten.
4.
Dette direktiv berører ikke de nationale bestemmelser i
de medlemsstater, der anerkender handelsagentens ret til
indsigt med agenturgiverens regnskaber.

Artikel 10
1.
Retten til provision erhverves, så snart og i det omfang
en af følgende begivenheder indtræffer:
a) agenturgiveren har gennemført forretningen, eller
b) agenturgiveren i henhold til aftalen med tredjemand
skulle have gennemført forretningen, eller

KAPITEL IV
Agenturkontraktens indgåelse og ophør

c) tredjemand har gennemført forretningen.
Artikel 13
2.
Retten til provision erhverves senest, når tredjemand,
har gennemført sin del af forretningen eller skulle have gjort
dette, såfremt agenturgiveren havde gennemført sin del
deraf.
3.
Provisionen skal afregnes senest den sidste dag i
måneden efter det kvartal, hvor reten hertil blev erhver4.
Stk. 2 og 3 kan ikke ved aftale fraviges til skade for
handelsagenten.

1.
Hver af parterne har på begæring ret til fra den anden
part at modtage et underskrevet dokument med angivelse af
kontraktens vilkår, herunder eventuelle senere aftalte vilkår.
Der kan ikke gives afkald på denne ret.
2.
Uanset stk. 1 kan en medlemsstat foreskrive, at en
agenturkontrakt kun er gyldig, hvis den er indgået skriftligt.

Artikel 14
Artikel 11
1.
Retten til provision kan kun bortfalde, hvis og i det
omfang

Er en kontrakt indgået for en bestemt periode, og videreføres
den efter periodens udløb af de to parter, anses den for
ændret til en kontrakt, der er indgået på ubestemt tid.

— det godtgøres, at kontrakten mellem tredjemand og
agenturgiver ikke gennemføres, og
— den manglende gennemførelse ikke skyldes omstændigheder, som kan tilregnes agenturgiveren.
2.
De provisionsbeløb, som handelsagenten allerede har
modtaget, tilbagebetales, hvis retten hertil er bortfaldet.
3.
Stk. 1 kan ikke ved aftale fraviges til skade for
handelsagenten.

Artikel IS
1.
Såfremt kontrakten er indgået på ubestemt tid, kan
hver af parterne opsige den med et opsigelsesvarsel.
2.
Opsigelsesvarslet er for det første år af kontraktperioden på en måned, for det påbegyndte andet år af kontraktperioden på to måneder, for det påbegyndte tredje og for de
følgende år af kontraktperioden på tre måneder. Parterne
kan ikke aftale kortere opsigelsesvarsler.

Artikel 12
1.
Senest den sidste dag i måneden efter det kvartal, hvor
provisionen er erhvervet, sender agenturgiveren handels-

3.
Medlemsstaterne kan fastsætte opsigelsesvarslet for
det fjerde år af kontraktperioden til fire måneder, for det
femte år af kontraktperioden til fem måneder og for det sjette
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og alle følgende år af kontraktperioden til seks måneder. De
kan fastsætte, at parterne ikke kan aftale kortere opsigelsesvarsler.
4.
Aftaler parterne længere opsigelsesvarsler end de i stk.
2 og 3 nævnte, må opsigelsesvarslet ikke være kortere ved
opsigelse fra agenturgiverens side end ved opsigelse fra
handelsagentens side.
5.
Medmindre parterne har truffet anden aftale, skal
opsigelse ske til udgangen af en kalendermåned.
6.
Denne artikel anvendes på en kontrakt, der er indgået
for en bestemt periode, og som i medfør af artikel 14 ændres
til en kontrakt, der er indgået på ubestemt tid, således at der
ved beregningen af opsigelsesvarslet også tages hensyn til den
forudgående bestemte periode.

Artikel 16
Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes regler om
adgang til at hæve kontrakten uden varsel
a) som følge af, at en af parterne helt eller delvis har undladt
at opfylde sine forpligtelser,
b) som følge af ekstraordinære omstændigheder.
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c) Ydelse af denne godtgørelse er ikke til hinder for, at
agenten kan påberåbe sig skadeserstatning.
3.
Handelsagenten har ret til erstatning for den skade,
som ophøret af hans forhold til agenturgiveren forvolder
ham.
Sådan skade opstår hovedsagelig, når kontrakten ophører
under omstændigheder,
— der berøver handelsagenten provisionsbeløb, som ville
have tilkommet ham i tilfælde af normal opfyldelse af
kontrakten, samtidig med at agenturgiveren opnår
væsentlig fordel af handelsagentens indsats-,
— og/eller under omstændigheder, hvor handelsagenten
ikke har kunnet afskrive de omkostninger og udgifter,
som han efter henstilling fra agenturgiveren har afholdt
med henblik på opfyldelse af kontrakten.
4.
Retten til godtgørelse i henhold til stk. 2 eller skadeserstatning i henhold til stk. 3 består tillige, når kontraktforholdet ophører som følge af handelsagentens død.
5.
Handelsagenten fortaber retten til godtgørelse i de i
stk. 2 nævnte tilfælde eller skadeserstatning i de i stk. 3
nævnte tilfælde, hvis han ikke inden et år fra kontraktforholdets ophør har meddelt agenturgiveren, at han vil gøre
sine rettigheder gældende.
6.
Inden for en frist på otte år efter meddelelsen af dette
direktiv forelægger Kommissionen Rådet en beretning om
gennemførelsen af denne artikel og forclaegger det eventuelt
ændringsforslag.

Artikel 17
1.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at handelsagenten ved kontraktforholdets
ophor får godtgørelse i henhold til stk. 2 eller skadeserstatning i henhold til stk. 3.
2. a) Handelsagenten har ret til en godtgørelse, såfremt og
i det omfang
— han har skaffet agenturgiveren nye kunder eller i
betydeligt omfang har øget forretningerne med
den bestående kundekreds, og forretningsforbindelserne med disse kunder fortsat vil give agenturgiveren betydelige fordele, og
— betaling af godtgørelse er rimelig under hensyn til
samtlige omstændigheder, herunder navnlig handelsagentens tab af provision af forretninger med
disse kunder. Medlemsstaterne kan fastsætte, at
disse omstændigheder ligeledes kan omfatte
anvendelse af en konkurrenceklausul som defineret i artikel 20.
b) Godtgørelsen kan ikke overstige et beløb svarende til
en årlig godtgørelse, der beregnes på grundlag af
handelsagentens gennemsnitlige årlige vederlag i de
sidste fem år; hvis kontrakten er indgået for mindre
end fem år siden, beregnes godtgørelsen på grundlag
af det gennemsnitlige vederlag i perioden.

Artikel 18
Godtgørelsen eller erstatningen i henhold til artikel 17 skal
ikke udbetales,
a) hvis agenturgiveren hæver kontrakten på grund af en
misligholdelse, som kan tilregnes handelsagenten, og
som i medfør af national lovgivning giver adgang til at
hæve kontrakten uden varsel;
b) hvis handelsagenten hæver kontrakten, medmindre dette
er berettiget som følge af omstændigheder, der skyldes
agenturgiveren, eller som følge af alder, svagelighed eller
sygdom hos handelsagenten, således at det ikke med
- rimelighed kan kræves af ham, at han fortsætter sin
virksomhed;
c) hvis handelsagenten efter aftale med agenturgiveren
overfører sine rettigheder og forpligtelser ifølge agenturkontrakten til en anden.

Artikel 19
Parterne kan ikke, før kontrakten er ophørt, fravige artikel
17 og 18 til skade for handelsagenten.
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Artikel 20

Artikel 22

1.
Med henblik på dette direktiv betegnes en aftale, som
begrænser handelsagentens udøvelse af erhvervsvirksomhed
efter kontraktens ophør, som en konkurrenceklausul.

1.
Medlemsstaterne sætter inden den 1. januar 1990 de
nødvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette
direktiv. De underretter straks Kommissionen herom. Disse
bestemmelser finder i det mindste anvendelse på de kontrakter, der indgås efter bestemmelsernes ikrafttræden.

2.
En konkurrenceklausul er kun gyldig, hvis og i det
omfang den
a) er indgået skriftligt, og
b ) vedrører det geografiske område eller den kundekreds og
det geografiske område, som handelsagenten har fået
tildelt, samt de varetyper, som han havde i agentur i
henhold til kontrakten.
3.
Konkurrenceklausulen kan højst gælde i to år efter
kontraktens ophør.
4.
Denne artikel berører ikke nationale retsregler, som
fastsætter andre restriktioner for konkurrenceklausulernes
gyldighed eller anvendelse, eller som fastsætter, at domstolene kan begrænse parternes forpligtelser i henhold til en
sådan aftale.

De finder anvendelse på løbende kontrakter senest den
1. januar 1994.
2.
Fra meddelelsen af dette direktiv fremsender medlemsstaterne til Kommissionen teksten til de vigtigste administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som de udsteder på
det af dette direktiv omfattede område.
3.
Imidlertid ændres datoen den 1. januar 1990 i stk. 1,
første afsnit, for så vidt angår Irland og Det forenede
Kongerige til den 1. januar 1994.
For så vidt angår Italien ændres nævnte dato til den 1. januar
1993 med hensyn til de forpligtelser, der følger af artikel 17.

Artikel 23
KAPITEL V
Almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 21
En medlemsstat har ikke i henhold til nogen bestemmelse i
dette direktiv pligt til at kræve offentliggørelse af oplysninger, hvis sådan offentliggørelse er uforenelig med samfundsinteresser i den pågældende stat.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 1986.
På Rådets vegne
M. JOPLING

Formand
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Bekendtgørelse af
lov om kommission, handelsagentur og handelsrejsende
Herved bekendtgøres lov nr. 243 af 8. maj 1917 om kommission, handelsagentur og handelsrejsende
med den ændring, der følger af § 15 i lov nr. 168 af 13. april 1938.
I. Almindelige bestemmelser

§ 1. Denne lovs bestemmelser kommer
kun til anvendelse, forsåvidt ikke andet følger af aftale eller af handelsbrug eller anden
sædvane.
Stk. 2. En undtagelse fra denne regel
hjemles ved § 45.
§ 2. Ved handlende forstås i denne lov
enhver, der gør sig til bedrift at afhænde dertil indkobte varer, at drive vekselerer- eller
bankforretning, forsikringsvirksomhed, kommissionshandel, forlagsvirksomhed, apotek,
beværtning, håndværk eller fabrik, at overtage udførelse af bygnings- eller anlægsarbejder eller at befordre personer, gods eller
meddelelser, samt enhver, som er handelsagent. Dog anses ikke som handlende den,
som uden anden medhjælp end sin ægtefælle, sine børn under 15 år og sit hustyende
driver beværtning, håndværk, befordringsvirksomhed eller sådan ringe handel, hvortil
ikke kræves særlig adkomst, eller hvortil borgerskab udstedes uden betaling.
§ 3. Når nogen, som efter denne lov skal
»give meddelelse«, har indleveret meddelelsen til befordring med telegraf eller post eller
afsendt den på anden forsvarlig måde, går
det ikke ud over ham, at meddelelsen forsinkes eller ikke kommer frem.
Justitsmin. 2. kt. j.nr. 1986-4601-14

II. Om kommission

Indledende bestemmelser
§ 4. Ved kommissionær forstås i denne
lov den, som har påtaget sig det hverv at sælge eller 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.
Stk. 2. Er kommissionæren handlende, og
går hvervet ud på salg eller køb, som falder
indenfor hans bedrift, kaldes han handelskommissionær og forholdet handelskommission.
§ 5. Får nogen, som erhvervsmæssigt driver virksomhed som handelskommissionær,
anmodning fra en anden, med hvem han står
i forretningsforbindelse, om at besørge salg
eller køb, der falder indenfor denne hans
virksomhed, skal han uden ugrundet ophold
give meddelelse, hvis han ikke vil overtage
hvervet. Gives sådan meddelelse ikke, anses
hvervet for overtaget.
§ 6. Når nogen, som har fået gods tilsendt
for at sælge det i kommission, ikke vil udføre
hvervet, men dog tager sig af godset, har han
panteret i det for, hvad han i denne anledning har at fordre efter de nedenfor om
kommissionæren givne regler.
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Om kommissionærens pligter
§ 7. Kommissionæren skal ved udførelsen
af sit hverv varetage kommittentens interesser. Han skal følge kommittentens forskrifter,
så vidt det er muligt, og give ham underretning om forhold, som er af betydning for
hvervet, særlig om afsluttede aftaler, samt
aflægge regnskab og afgive, hvad der tilkommer kommittenten. Dog behøver handelskommissionæren ikke at meddele kommittenten navnet på den, med hvem han har sluttet
aftale, medmindre pligt hertil følger af §§ 57
og 58.
§ 8. Udkræver omstændighederne, at
kommittentens forskrifter fraviges, skal kommissionæren uden ophold underrette kommittenten derom og forlange hans bestemmelse. Kan denne ikke afventes, skal kommissionæren handle, som omstændighederne
tilsiger.
Stk. 2. Dette gælder også, når kommittenten har foreskrevet, at godset ikke må sælges
billigere eller købes dyrere end til en angiven
pris (limitum). Limitum anses ikke sat alene
derved, at en pris er anført af kommittenten i
en salgskommissionæren tilstillet nota.
§ 9. Er limitum foreskrevet, bør kommissionæren alligevel søge at opnå en fordelagtigere pris, hvis forholdene ved aftalens indgåelse gør det muligt.
§ 10. Kommissionæren er pligtig at drage
omsorg for gods, som kommittenten tilstiller
ham til salg, eller som han køber for kommittentens regning. Hvis ikke andet følger af
forholdene, skal han holde godset adskilt fra
andet gods.
Stk. 2. Handelskommisionæren er pligtig
at holde godset brandforsikret, forsåvidt ikke
dets art, eller forholdene i øvrigt medfører, at
forsikring er unødvendig.

kommittenten derom. Afgiver han ikke sådan
underretning uden ugrundet ophold, efter at
han har opdaget eller burde have opdaget
mangelen, er han erstatningspligtig efter bestemmelsen i § 17 for den derved forvoldte
skade.
§ 13. Kommissionæren skal godskrive
kommittenten alt, hvad han har opnået gennem aftale med trediemand.
§ 14. Står kommissionæren ifølge aftale,
handelsbrug eller anden sædvane del credere,
hæfter han overfor kommittenten som selvskyldner for opfyldelsen af aftale, som han
for dennes regning indgår med trediemand.
Stk. 2. Selv om handelskommissionæren
ikke står del credere, kan kommittenten kræve, at han opfylder aftalen, når kommissionæren ikke i sin underretning til kommittenten om hvervets udførelse opgiver navnet på
den, med hvem han har sluttet aftalen.
§ 15 Har en kommissionær afsluttet en
aftale for kommittentens regning, og har han
ved afslutningen eller senere forsømt sine
pligter, kan kommittenten afvise aftalen, såfremt hans interesser er væsentligt tilsidesatte, eller kommissionæren har handlet svigagtigt.
Stk. 2. Kan kommittenten, når han således
afviser aftalen, på grund af bestemmelsen i §
54 ikke få gods tilbage, som kommissionæren
har solgt, skal denne betale dets værdi.

§ 1 1 . Har kommittenten tilstillet handelskommissionæren gods til salg, er denne pligtig at undersøge godset i sådan udstrækning,
som ordentlig forretningsbrug i handelskommission kræver.

§ 16. Har kommissionæren købt over eller
solgt under limitum eller i øvrigt til en ufordelagtigere pris end den, der burde være opnået, kan kommittenten ikke af den grund
afvise aftalen, når kommissionæren uden
ugrundet ophold betaler ham prisforskellen
eller stiller ham betryggende sikkerhed derfor. Dette gælder dog ikke, når kommittenten
ved kommissionærens adfærd har lidt skade
eller ulempe, som ikke dækkes af prisforskellen, og som berettiger til afvisning efter § 15,
eller når kommissionæren har handlet svigagtigt.

§ 12. Viser der sig ved modtagelsen eller
senere mangler ved gods, som er tilstillet
kommissionæren til salg, skal han underrette

§ 17. Forsømmer kommissionæren sine
pligter overfor kommittenten, skal han erstatte den skade, som derved forvoldes denne.

- 194 -

§ 18. Har kommissionæren forsømt sin
pligt ved at sælge under eller købe over limitum, og afvises aftalen ikke, bliver i mangel
af bevis for, at større skade er lidt, som erstatning at svare forskellen mellem den aftalte pris og limitum. Har omstændighederne
udkrævet en afvigelse fra limitum, men er
afvigelsen ved kommissionærens forsømmelse blevet større end påkrævet, skal erstatningen udgøre mindst forskellen mellem den
pris, der er opnået, og den, der burde være
opnået.
§ 19. Har salgskommissionæren forsømt
sin pligt ved uberettiget at give kredit eller
anden henstand med købesummens betaling,
og bliver aftalen ikke afvist, hæfter kommissionæren for købesummen, selv om han ikke
står del credere, og er pligtig at betale den til
den tid, kommittenten ville have kunnet fordre den, hvis henstanden ikke var givet.
Stk. 2. Oplyser kommissionæren, at der
kun ville være opnået en lavere pris, hvis
henstanden ikke var givet, er han ikke pligtig
at betale mere end denne pris.
§ 20. Formener kommittenten, at kommissionæren har forsømt sine pligter, og vil han
derpå støtte nogen ret efter §§ 15, 17 og 19,
skal han give kommissionæren meddelelse
om, at han vil påberåbe sig forsømmelsen.
Meddelelsen skal gives uden ugrundet ophold, efter at han fra kommissionæren har
modtaget underretning om, hvorledes denne
har forholdt sig. Gives sådan meddelelse ikke, kan kommittenten ikke påberåbe sig forsømmelsen. Indeholder meddelelsen ikke, at
kommittenten vil afvise en aftale, der er sluttet for hans regning, kan han ikke senere gøre sådan ret gældende.
§ 21. 1 handelskommission har kommittenten, hvis han er handlende, og købet er
sket for hans bedrift, den samme undersøgelsespligt, som påhviler køberen efter loven om
køb § 51.
§ 22. Viser det sig, at gods, som er købt
for kommittentens regning, lider af en mangel, og vil kommittenten påberåbe sig denne,
skal han uden ugrundet ophold give kommissionæren meddelelse derom.

Stk. 2. Giver han ikke sådan meddelelse,
uagtet han har opdaget eller burde have opdaget mangelen, kan han ikke senere gøre
den gældende overfor kommissionæren, undtagen forsåvidt denne hos sælgeren, fragtføreren eller andre kan få fyldestgørelse for det
krav, han i den anledning måtte have mod
denne.
§ 23. Er gods, som er købt for kommittentens regning, leveret for sent, og vil kommittenten påberåbe sig dette, skal han give kommissionæren meddelelse derom uden ugrundet ophold, efter at godset er ankommet til
ham, eller det ved underretning fra kommissionæren eller sælgeren har vist sig, at leveringen er sket for sent. Giver han ikke sAdan
meddelelse finder bestemmelsen i § 22, 2det
stykke, tilsvarende anvendelse.
§ 24. De i §§ 20, 22 og 23 givne regler
kommer ikke til anvendelse, når kommissionæren har handlet svigagtigt, eller når han
har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed, og
denne medfører betydelig skade for kommittenten.
§ 25. Er gods, som var købt for kommittentens regning, overgivet til ham, og har han
ikke inden et år derefter givet kommissionæren meddelelse om, at han vil påberåbe sig
en mangel, kan han ikke senere gøre den
gældende i videre omfang end i § 22, 2det
stykke, bestemt. Dette gælder dog ikke, når
kommissionæren har påtaget sig at indestå
for godset i længere tid, eller når han har
handlet svigagtigt.
§ 26. Afviser kommittenten gods, som
kommissionæren har købt for hans regning,
finder angående hans pligter og rettigheder
de i loven om køb §§ 55-58 givne regler tilsvarende anvendelse.
Om kommissionærens rettigheder
§ 27. Handelskommissionæren er berettiget til provision af aftale, han afslutter for
kommittentens regning, dog kun hvis trediemands forpligtelse ifølge aftalen opfyldes.
Skal levering ske efterhånden, og skal betaling erlægges særskilt for hver levering, kan
kommissionæren forlange provision af de
leveringer, som er gået i orden.
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Stk. 2. Når trediemands forpligtelse ifølge
aftalen ikke opfyldes, er kommissionæren
dog berettiget til provision, såfremt dette
skyldes kommittenten eller en hændelse, som
denne ikke kunne have påberåbt sig overfor
trediemand, hvis han selv havde afsluttet aftalen.
§ 28. Bliver købesummen kun delvis betalt, og skyldes dette ikke sådant forhold som
i § 27, 2det stykke, nævnt, har salgskommissionæren ikke ret til provision. Hvis den provision, som ville have tilkommet kommissionæren, såfremt hele købesummen var blevet
betalt, overstiger, hvad der mangler i fuld
betaling, har kommissionæren dog ret til forskellen.
Stk. 2. Hvad ovenfor er bestemt, finder
tilsvarende anvendelse med hensyn til indkøbskommissionærens ret til provision, hvis
sælgerens forpligtelse ifølge aftalen kun delvis opfyldes.
§ 29. Kommissionæren har krav på særlig
godtgørelse for udgifter til porto, telegrammer, telefonsamtaler og forsikringspræmier
samt for andre beføjede udgifter, forsåvidt
ikke provision eller andet vederlag er beregnet på at skulle udgøre betaling også for
dem. Han kan beregne sig godtgørelse for
afgivelse af lagerrum eller andet oplagssted
og for transport og arbejde af lignende art,
selv om han ikke i så henseende har haft nogen særlig udgift.
§ 30. Har kommissionæren selv måttet
opfylde en aftale overfor trediemand, kan
han kræve dækning hos kommittenten.
Stk. 2. Forskudsbetaling, som indkøbskommissionæren uden kommittentens tilladelse har erlagt til sælgeren, er kommittenten
kun pligtig at dække, forsåvidt sælgerens forpligtelse ifølge aftalen opfyldes.
§ 31. Salgskommissionæren, som har givet
kommittenten forskud på købesummen, eller
som i øvrigt i anledning af hvervet har noget
krav mod kommittenten, har for sådan fordring panteret i det gods, der er tilstillet ham
til salg, når han eller nogen på hans vegne er
i besiddelse af godset eller af konnossement
eller fragtbrev af sådan beskaffenhed, at afsenderen ikke uden at forevise det kan råde
over godset.

§ 32. I Gods, som en handelskommissionær har modtaget til salg, har han panteret
efter § 31 også for fordringer, som hidrører
fra andre kommissionshverv fra kommittenten, såfremt denne er handlende, og hvervet
falder indenfor hans bedrift.
§ 33. I kraft af den ved §§31 og 32 hjemlede panteret kan salgskommissionæren, forsåvidt hans sikkerhed ellers ville udsættes for
fare, holde godset tilbage,, når kommittenten
fordrer det udleveret, og i øvrigt undlade at
følge hans forskrifter. Dog må kommissionæren ikke sælge godset imod kommittentens
vilje undtagen i de tilfælde, som omtales i
næste paragraf.
§ 34. Når den fordring, som er sikret ved
panteretten, er forfaldet, kan kommissionæren sælge godset til sin fyldestgørelse. Er
godset udsat for hurtig fordærvelse, eller vil
dets bevaring medføre uforholdsmæssig store
omkostninger, kan kommissionæren, forsåvidt hans sikkerhed ellers ville udsættes for
fare, sælge det, selv om fordringen ikke er
forfaldet. Finder salg sted, har kommissionæren samme ret til provision, som ellers ville
have tilkommet ham.
Stk. 2. Forinden salg finder sted, skal
kommissionæren så vidt muligt med rimeligt
varsel afkræve kommittenten betaling under
tilkendegivelse af, at godset vil blive solgt,
hvis betaling ikke erlægges. Foregår salget
enten ved autoriseret mægler, som er underrettet om salgets art, på forsvarligt sted, hvor
der er marked for godset, eller ved en forsvarlig bekendtgjort og afholdt auktion, kan
kommittenten ikke gøre nogen indsigelse
mod den opnåede pris.
§ 35. Har salgskommissionæren solgt godset i henhold til hvervet, kan han ved salg
eller på anden måde råde over fordringsretten mod køberen, forsåvidt det er fornødent
til fyldestgørelse af forfaldne fordringer på
kommitten'en, for hvilke han ville have haft
panteret i godset, hvis dette havde været i
hans besiddelse. Regelen i § 34, 2det stykke,
1ste punktum, finder tilsvarende anvendelse.
§ 36. Hvad der i §§ 31-35 er bestemt om
salgskommissionæren, finder tilsvarende anvendelse på indkøbskommissionæren, dog at
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han, når han sælger godset efter § 34, ikke
har krav på provision.

til provision, som ellers ville have tilkommet
ham.

§ 37. Har indkøbskommissionæren sendt
godset til kommittenten, og kommer denne
under konkurs, kan kommissionæren hindre
godsets overgivelse til boet eller kræve det
tilbage af dette efter reglerne i loven om køb
§§ 39 og 41 og søloven § 166. Ligeledes kan
han hindre godsets overgivelse, når der åbnes
forhandling om tvangsakkord for kommittenten, eller når dennes formuesforhold i øvrigt
viser sig at være sådanne, at han må antages
at være ude af stand til ved forfaldstid at
betale en fordring, for hvilken kommissionæren ville have haft panteret i godset, hvis det
var forblevet i hans besiddelse. Har kommissionæren gjort brug af den angivne ret, kan
han gøre sin panteret gældende efter reglerne
i §§ 33 og 34.
Stk. 2. Har salgskommissionæren tilbagesendt gods, som han har haft til salg for
kommittenten, kommer tilsvarende regler til
anvendelse.

§ 39. Har kommissionæren ifølge hvervet
modtaget prøver, mønstre eller andet, som
tilhører kommittenten og ikke er bestemt til
salg, kan han, forsåvidt hans sikkerhed for,
hvad han har at fordre ifølge hvervet, ellers
ville udsættes for fare, tilbageholde det modtagne, indtil kommittenten betaler hans fordring eller stiller anden betryggende sikkerhed for dens betaling.

§ 38. Er gods, som er indkøbt for kommittentens regning, på grund af forsinkelse fra
hans side ikke blevet overgivet i hans besiddelse, har kommissionæren ret til at sælge
det for hans regning, når kommissionæren
ikke uden væsentlig omkostning eller ulempe
kan vedblive med at sørge for det, eller når
kommittenten ikke råder over det inden rimelig tid, efter at han dertil er blevet opfordret. Forinden salg finder sted, har kommissionæren så vidt muligt at give kommittenten
betimeligt varsel. Foregår salget enten ved
autoriseret mægler, som er underrettet om
salgets art, på forsvarligt sted, hvor der er
marked for godset, eller ved en forsvarlig
bekendtgjort og afholdt auktion, kan kommittenten ikke gøre nogen indsigelse mod
den opnåede pris. Kommissionæren kan ikke
beregne sig provision af salget.
Stk. 2. Kan salg ikke finde sted, eller er
det åbenbart, at de med et salg forbundne
omkostninger ikke vil kunne dækkes af
salgssummen, er kommissionæren berettiget
til at skaffe godset bort.
Stk. 3. Hvad ovenfor er bestemt, finder
tilsvarende anvendelse på salgskommisionæren, når han ikke længere er pligtig at beholde gods, som han har modtaget til salg, dog
at han, når han sælger godset, har samme ret

Om kommissionærens selvindtræde
§ 40. Kommissionæren kan kun, når aftale, handelsbrug eller anden sædvane giver
ham ret dertil, udføre hvervet ved at indtræde som køber eller sælger for egen regning.
§ 41. Selvindtræde sker derved, at kommissionæren i sin underretning om hvervets
udførelse udtrykkeligt erklærer overfor kommittenten, at han selv er køber eller sælger.
Stk. 2. Vil kommittenten gøre gældende, at
kommissionæren ikke ifølge § 40 var berettiget til selvindtræde, skal han give kommissionæren meddelelse derom uden ugrundet
ophold, efter at han har modtaget den ovennævnte erklæring. Giver han ikke sådan
meddelelse, kan han ikke afvise selvindtrædet af den angivne grund.
§ 42. Kommissionæren har i tilfælde af
selvindtræde at varetage kommittentens interesser med samme omsorg, som når han
udfører hvervet gennem aftale med trediemand.
Stk. 2. Med hensyn til prisberegningen
gælder særligt, at kommissionæren i alt fald
ikke må overtage godset til lavere pris eller
levere det til højere pris end den, som var
gangbar på det tidspunkt, han afgav erklæringen om selvindtræde. Har salgskommissionæren til et tidligere tidspunkt for egen regning rådet over godset, kan kommittenten i
alt fald fordre den pris, der var gangbar på
dette tidspunkt. Har indkøbskommissionæren
efter at have fået anmodning om at overtage
hvervet, men før selvindtrædet købt sådant
gods, som hvervet angår, kan kommittenten
fordre opgørelse efter den pris, som kommissionæren har betalt, medmindre denne oplyser, at købet ikke er sket i anledning af hver-
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vet. Forsømmer kommissionæren, hvad der
således påhviler ham med hensyn til prisberegningen, finder bestemmelserne i §§ 15-17,
20 og 24 tilsvarende anvendelse.
§ 43. Når selvindtræde har fundet sted,
har salgskommissionæren en købers og indkøbskommissionæren en sælgers rettigheder
og pligter mod kommittenten.
Stk. 2. En kommissionær, som foretager
selvindtræde, har samme ret til provision,
som ville have tilkommet ham, hvis han havde udfort hvervet ved at afslutte aftale med
trediemand. Desuden har han ret til godtgørelse efter § 29 for sine udgifter som kommissionær.
§ 44. Har kommissionæren i strid med de
virkelige forhold og mod bedre vidende underrettet kommittenten om, at hvervet er udfort, kan kommittenten betragte underretningen som en erklæring om selvindtræde og
fordre de i § 42 om prisberegningen givne
regler bragt til anvendelse.
§ 45. Bestemmelserne i §§ 41, 42 og 44
kan ikke ifølge aftale, handelsbrug eller anden sædvane fraviges til skade for kommittenten. I andre tilfælde end de i § 44 omtalte
kan bestemmelserne i § 42 dog fraviges, hvis
kommittenten er handlende, og hvervet går
ud på salg eller køb for hans bedrift.
Om kommissionsforholdets ophør
§ 46. Kommittenten kan til enhver tid tilbagekalde hvervet, og kommissionæren kan
til enhver tid frasige sig det. Dog bliver i de i
§ 50 omtalte tilfælde kommittenten og i de i
§ 51 omtalte tilfælde kommissionæren erstatningspligtig efter de dér givne regler.
§ 47. Kommer kommittenten under konkurs, bortfalder hvervet, når lovgivningens
forskrifter om konkursens bekendtgørelse er
iagttagne, eller konkursen er eller burde være
kendt af kommissionæren. Kommer kommissionæren under konkurs, bortfalder hvervet.
§ 48. Er hvervet ophørt i henhold til bestemmelserne i §§ 46 og 47, har kommissionæren dog, forsåvidt det kan ske uden væsentlig omkostning eller ulempe for ham, at
foretage, hvad der er fornødent for at beskyt-

te kommittenten mod tab, indtil denne selv
kan varetage sine interesser.
§ 49. Er hvervet ophørt, kan kommissionæren dog gøre de rettigheder gældende,
som tilkommer ham efter §§ 31-39.
§ 50. Når kommissionærens hverv gælder
for en bestemt tid, eller det må anses tilsikret
kommissionæren at føre en bestemt forretning til afslutning, eller opsigelsesvarsel er
eller må anses aftalt, har kommissionæren,
hvis hans hverv tilbagekaldes i utide, ret til
erstatning for det tab, han derved lider. Dog
er kommittenten ikke erstatningspligtig, hvis
han i kommissionærens undladelse af at opfylde sine pligter eller andre særlige omstændigheder havde gyldig grund til at tilbagekalde hvervet.
Stk. 2. Hvis kommissionæren frasiger sådant hverv som ovenfor omtalt, og han i
kommittentens pligtforsømmelse har gyldig
grund dertil, eller hvis sådant hverv bortfalder ifølge kommittentens konkurs, har kommissionæren ligeledes ret til erstatning.
§ 51. Når kommissionæren har eller må
anses at have påtaget sig hvervet for et bestemt tidsrum eller at føre en bestemt forretning til afslutning, eller når opsigelsesvarsel
er eller må anses aftalt, har kommittenten,
hvis kommissionæren i utide frasiger sig
hvervet, ret til erstatning for det tab, han derved lider. Dog er kommissionæren ikke erstatningspligtig, når han i kommittentens
undladelse af at opfylde sine pligter eller i
andre særlige omstændigheder havde gyldig
grund til frasigelsen.
Stk. 2. Hvis kommittenten tilbagekalder
sådant hverv som ovenfor omtalt, og han i
kommissionærens pligtforsømmelse har gyldig grund dertil, eller hvis sådant hverv bortfalder ifølge kommissionærens konkurs, har
kommittenten ligeledes ret til erstatning.
§ 52. Hvis kommissionæren frasiger sig
hvervet uden dertil at have gyldig grund i
omstændigheder, som kan tilregnes kommittenten eller er at henføre til denne, taber han
retten til godtgørelse for udgifter, forsåvidt
disse som følge af hvervets ophor bliver
unyttige for komittenten.
Stk. 2. Det samme gælder, når kommittenten tilbagekalder hvervet og dertil har gyldig
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grund i omstændigheder, som kan tilregnes
kommissionæren eller er at henføre til denne,
samt når hvervet bortfalder ved kommissionærens konkurs.
Om forholdet til trediemand
§ 53. Gods, som er overgivet kommissionæren til salg, vedbliver at være kommittentens ejendom, indtil ejendomsretten overgår
til trediemand eller til kommissionæren, når
denne selv indtræder som køber.
Stk. 2. Gods, som indkøbskommissionæren erhverver for kommittentens regning, er
kommittentens ejendom.
§ 54. Har salgskommissionæren fået godset i sin besiddelse, og forsømmer han sine
pligter ved at sælge det til en ufordelagtigere
pris end den, der burde være opnået, eller i
øvrigt i strid med kommittentens interesser,
erhverver køberen alligevel ret til godset, når
han ved aftalens indgåelse hverken vidste
eller burde vide, at kommissionæren ved salget væsentligt tilsidesatte kommittentens interesser eller handlede svigagtigt overfor
kommittenten.
Stk. 2. Når salgskommissionæren på anden måde end ved salg uberettiget råder over
godset, medens han har det i sin besiddelse,
og når indkøbskommissionæren uberettiget
råder over gods, som er erhvervet for kommittentens regning, og som han har i sin besiddelse, gælder det foretagne til fordel for
trediemand, som var i god tro ved erhvervelsen.
§ 55. Når kommissionæren, efter at hans
hverv er ophørt, ubeføjet sælger eller på anden måde råder over gods, som han har i sin
besiddelse for kommittentens regning, gælder
alligevel det foretagne til fordel for trediemand, som ved erhvervelsen hverken vidste
eller burde vide, at hvervet var ophørt, og at
det foretagne som følge deraf var ubeføjet.
Er hvervet ophørt ved kommissionærens eller
kommittentens konkurs, kan trediemand, når
lovgivningens forskrifter om bekendtgørelse
af konkursen er iagttagne, ikke påberåbe sig
uvidenhed om konkursen.
§ 56. Ved aftale, som kommissionæren for
kommittentens regning, men i eget navn indgår med trediemand, erhverver denne kun

fordringsret mod kommissionæren, ikke mod
kommittenten.
Stk. 2. Trediemand kan ikke overfor kommissionæren eller dennes konkursbo støtte
nogen ret derpå, at kommissionæren har
krav på at få eller har fået gods eller penge
af kommittenten til opfyldelse af aftalen.
§ 57. Udenfor handelskommission har
kommittenten til enhver tid ret til under de i
§ 58 nævnte betingelser at gøre den fordring,
som ved aftalen erhverves mod trediemand,
gældende.
Stk. 2. I handelskommission har kommittenten under samme betingelser ret til at gøre
fordringen gældende, når trediemands forpligtelse efter aftalen ikke opfyldes i rette tid,
samt når kommissionæren ikke har opfyldt
sin i § 7 omtalte afregningspligt eller har
handlet svigagtigt mod kommittenten eller er
kommet under konkurs.
§ 58. Vil kommittenten gøre fordringsretten gældende mod trediemand, skal han erklære det overfor kommissionæren eller i
tilfælde af dennes konkurs overfor konkursboet. Har kommissionæren overfor kommittenten krav af den beskaffenhed, at kommissionæren, når de er forfaldet, ifølge §§ 35 og
36 kan råde over fordringsretten imod trediemand til deres fyldestgørelse, skal kommittenten derhos fyldestgøre sådanne krav eller
stille betryggende sikkerhed for deres fyldestgørelse.
Stk. 2. Opfylder kommissionæren eller
hans konkursbo trediemands forpligtelse, kan
kommittenten ikke gøre fordringen gældende.
§ 59. Kommittenten kan, når han efter §§
57 og 58 har ret til at gøre fordringen gældende, fra kommissionæren eller dennes
konkursbo fordre skriftlig anerkendelse af, at
denne ret tilkommer ham.
Stk. 2. Gør kommittenten fordringen gældende uden at have sådan anerkendelse, har
han på forlangende af trediemand at stille
betryggende sikkerhed for, hvad denne efter
§ 63 kan komme til at udrede til kommissionæren.
§ 60. Når retten til at gøre fordringen gældende ikke efter §§ 57 og 58 tilkommer kommittenten, har kommissionæren denne ret.
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Dette gælder også, efter at hvervet er ophørt,
dog således, at i tilfælde af kommissionærens
konkurs boet træder i hans sted.
Stk. 2. Finder betaling sted til konkursboet, har dette at afgive det modtagne til kommittenten.
§ 61. I fordringen mod trediemand kan
der ikke gøres udlæg for kommissionærens
gæld, medmindre denne overfor kommittenten har opfyldt trediemands forpligtelse, eller
han efter § 35 eller § 36 kan råde over fordringen.
§ 62. Har trediemand opfyldt aftalen
overfor kommissionæren, er han dog pligtig
på ny at opfylde den overfor kommittenten,
såfremt han, da opfyldelsen fandt sted, vidste
eller burde vide, at det var kommittenten,
som havde retten til at gøre fordringen gældende imod ham.
§ 63. Har trediemand opfyldt aftalen
overfor kommittenten, uagtet det ikke var
denne, som havde retten til at gøre fordringen gældende imod ham, er han dog pligtig
at opfylde den overfor kommissionæren, forsåvidt det ikke oplyses, at denne ikke lider
nogen skade ved, at opfyldelse er sket til
kommittenten i stedet for til ham.
§ 64. Når salgskommissionæren benytter
sin ret til at gøre fordring på betaling for
solgt gods gældende imod trediemand, kan
denne bringe i modregning krav på kommissionæren, selv om de er erhvervede af ham
på et tidspunkt, da han vidste, at kommissionæren solgte for en andens regning. Krav,
som trediemand har mod kommittenten, kan
han ikke bringe i modregning, uden forsåvidt
det oplyses, at kommissionæren ikke lider
nogen skade ved modregningen.
Stk. 2. Gøres fordringen gældende af kommittenten, kan trediemand bringe i modregning, foruden krav på kommittenten, tillige
krav på kommissionæren, som han har erhvervet på et tidspunkt, da han hverken vidste eller burde vide, at det var kommittenten,
som havde retten til at gøre fordringen gældende imod ham.
III. Om handelsagentur

§ 65. Ved handelsagent (agent) forstås i
denne lov den, som for en anden (agenturgiveren) har påtaget sig det hverv at virke for
afsætning af varer ved at optage købetilbud
(ordrer) til agenturgiveren eller ved at sælge
varer i dennes navn, og som ikke er ansat i
agenturgiverens tjeneste, men udøver virksomheden som selvstændig forretningsdrivende med eget kontor eller andet eget lokale, hvortil meddelelser angående forretningen
kan sendes.
§ 66. Agenten skal ved udførelsen af sit
hverv varetage agenturgiverens interesser.
Han skal give ham underretning om forhold,
som er af betydning for hvervet navnlig skal
han uden ophold fremsende tilbud, som kan
komme i betragtning, og gøre indberetning
om salg, som han har afsluttet for agenturgiverens regning.
§ 67. Forsømmer agenten sine pligter
overfor agenturgiveren, skal han erstatte den
skade, som derved forvoldes denne.
Stk. 2. Vil agenturgiveren kræve erstatning, skal han give agenten meddelelse om,
at han vil påberåbe sig forsømmelsen. Meddelelsen skal gives uden ugrundet ophold,
efter at han fra agenten har modtaget underretning om, hvorledes denne har forholdt sig.
Gives sådan meddelelse ikke, kan agenturgiveren ikke påberåbe sig forsømmelsen, medmindre agenten har handlet svigagtigt eller
har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed, og
denne medfører betydelig skade for agenturgiveren.
§ 68. Agenten er berettiget til provision af
salg, som er afsluttet af ham eller i øvrigt
kommet i stand ved hans medvirken, dog
kun hvis køberens forpligtelse ifølge aftalen
opfyldes. Skal levering ske efterhånden, og
skal betaling erlægges særskilt for hver levering, kan agenten forlange provision af de
leveringer, som er gået i orden.
Stk. 2. Hvis køberens forpligtelse ifølge
aftalen ikke opfyldes, er agenten dog berettiget til provision, såfremt dette skyldes agenturgiveren eller en hændelse, som denne ikke
kan påberåbe sig overfor køberen. At købesummen ikke indgår, fordi agenturgiveren
har sluttet overenskomst med køberen om
aftalens tilbagegang eller har bevilget køberen henstand med betalingen, indvirker ikke
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på agentens ret til provision, medmindre
agenten har været enig i, at aftalen gik tilbage, eller at henstanden blev givet.
§ 69. Bliver købesummen kun delvis betalt, har agenten ikke ret til provision, medmindre andet følger af § 68, 2det stykke.
Hvis den provision, som ville have tilkommet
agenten, såfremt hele købesummen var blevet
betalt, overstiger, hvad der mangler i fuld
betaling, har agenten dog ret til forskellen.
§ 70. Har agenten eneret til på en bestemt
plads eller i øvrigt indenfor et bestemt område at optage købetilbud eller afslutte salg for
agenturgiverens regning, er han berettiget til
provision også af aftaler, som uden hans
medvirken afsluttes med købere, der hører til
området.
§ 71. Den agent, som er vedvarende repræsentant for agenturgiveren, har krav på i
begyndelsen af hvert kalenderhalvår at få
provisionsnota fra ham angående salg, som
er kommet i stand ved agentens medvirken
eller under sådanne omstændigheder, at § 70
kommer til anvendelse.
Sfk. 2. I provisionsnotaen skal optages alle
salg, som i løbet af det sidste kalenderhalvår
er eller burde være kommet til udførelse fra
agenturgiverens side. For hvert salg skal angives det provisionsbeløb, som godskrives
agenten, eller, hvis provision ikke godskrives
ham, grunden dertil. Er der i løbet af samme
tid afsluttet salg, som først senere skal komme til udførelse, skal sådanne salg anføres i
provisionsnotaen, uden at provision godskrives. Er grunden til, at provision af et salg
ikke er godskrevet agenten, af forbigående
art, skal salget på ny optages eller anføres i
den følgende provisionsnota.
Sik. 3. Er et provisionsbeløb godskrevet
agenten, og viser det sig senere, at det ikke
tilkommer ham, kan agenturgiveren i en følgende provisionsnota godskrive sig beløbet.
§ 72. Den agent, som ikke er vedvarende
repræsentant for agenturgiveren, er berettiget
til at få provisionsnota for hvert salg, der er
kommet i stand ved hans medvirken. Provisionsnotaen skal angive den provision, der
godskrives ham, eller, hvis provision ikke
godskrives, grunden til, at dette ikke sker.

§ 73. Agenten har krav på særlig godtgørelse for udgifter til porto, telegrammer og
telefonsamtaler samt for andre beføjede udgifter, forsåvidt ikke provision eller andet
vederlag er beregnet på at skulle udgøre betaling også for dem.
§ 74. Har agenten ifølge hvervet modtaget
prøver, mønstre eller andet, som tilhører
agenturgiveren og ikke er bestemt til salg,
kan han, forsåvidt hans sikkerhed for, hvad
han har at fordre ifølge hvervet, ellers ville
blive udsat for fare, tilbageholde det modtagne, indtil agenturgiveren betaler hans fordring eller stiller anden betryggende sikkerhed for dens betaling.
§ 75. Hvis agenten har varer på lager til
salg for agenturgiveren, har han de samme
pligter og rettigheder med hensyn til varerne,
som handelskommissionæren efter 2det kapitel har med hensyn til gods, der er sendt ham
til salg.
§ 76. Angående agenturforholdets ophør
finder bestemmelserne i §§ 46-52 tilsvarende
anvendelse.
§ 77. Agenten kan ikke, selv om han er
vedvarende repræsentant for agenturgiveren,
afslutte bindende salg for denne uden at have hans bemyndigelse dertil.
§ 78. Har agenten gjort indberetning om
salg, som han har afsluttet for agenturgiverens regning, skal denne, når agenten har
handlet uden bemyndigelse eller har overskredet sin bemyndigelse, og agenturgiveren
ikke vil godkende salget, enten selv eller ved
agenten give meddelelse derom til køberen
uden ugrundet ophold, efter at indberetningen er indkommet til ham. Undlades dette,
anses salget for godkendt.
§ 79. Vil agenturgiveren ikke antage en
ordre, som er indsendt gennem hans agent,
skal han enten selv eller ved agenten give
meddelelse derom til ordregiveren uden
ugrundet ophold, efter at ordren er indkommet til ham. Undlades dette, anses ordren for
antaget.
Stk. 2. Dette gælder dog ikke, når det ved
forhandlingerne mellem agenten og ordregi-
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veren må anses betinget, at ordren skal bortfalde, hvis den ikke udtrykkelig antages.
§ 80. Reglerne i §§ 78 og 79 om agenturgiverens pligt til at give meddelelse, når han
ikke vil godkende et af agenten indberettet
salg eller antage en af ham indsendt ordre,
finder tilsvarende anvendelse, når agenturgiveren fra køberen eller ordregiveren får underretning om, at agenten har afsluttet salget
eller modtaget ordren. Dog skal meddelelsen
i dette tilfælde gives umiddelbart til køberen
eller ordregiveren.
§ 81. At en ordre er indgivet til agenten
og af ham indsendt til agenturgiveren, er ikke til hinder for, at ordregiveren tilbagekalder den overfor agenturgiveren, såfremt han
ville have været berettiget dertil, hvis han
havde indgivet ordren umiddelbart til agenturgiveren. Dette gælder dog ikke, hvis andet
må anses betinget ved forhandlingerne mellem agenten og ordregiveren.
§ 82. Har en handlende, der står i forretningsforbindelse med agenturgiveren, forhandlet med hans agent om afslutning af køb
for sin bedrift, og får han fra agenturgiveren
underretning om, at denne i henhold til de
førte forhandlinger godkender en aftale eller
antager en ordre, skal den handlende uden
ugrundet ophold give agenturgiveren meddelelse, hvis han vil gøre gældende, at han ikke
har afsluttet aftalen eller afgivet ordren, eller
at aftalens eller ordrens indhold er urigtigt
gengivet. Undlader den handlende at give
meddelelse, uagtet han af underretningen har
forstået eller burde have forstået, at agenturgiveren anså aftale for afsluttet med det indhold, som angives i underretningen, anses i
mangel af bevis i modsat retning sådan aftale
for at være kommet i stand.
§ 83. Agenten kan ikke, selv om han kan
afslutte salg, som binder agenturgiveren,
uden bemyndigelse af denne modtage betaling for solgte varer eller efter salget give
henstand med betalingen eller afslag i prisen
eller foretage anden ændring i aftalen.
Stk. 2. Har agenturgiveren gennem underretning fra agenten eller køberen fået kundskab om, at agenten uberettiget har modtaget
betaling for varer, som er solgte ved hans
medvirken eller under sådanne omstændighe-

der, at § 70 kommer til anvendelse, skal
agenturgiveren, hvis han ikke vil godkende
betalingen, uden ugrundet ophold give køberen meddelelse derom. Undlader agenturgiveren dette, anses betalingen for godkendt.
§ 84. Vil køberen gøre gældende, at der er
mangler ved varen, eller at forsinkelse med
dens levering har fundet sted, eller vil han i
øvrigt henvende sig til sælgeren angående
udførelsen af et afsluttet salg, kan sådan henvendelse rettes til agenten, hvis salget er afsluttet ved hans medvirken eller under sådanne omstændigheder, at § 70 kommer til
anvendelse.
Stk. 2. Selv om agenten kan afslutte salg,
som binder agenturgiveren, kan han ikke
uden dennes bemyndigelse træffe afgørelse i
anledning af sådan henvendelse.
IV. Om handelsrejsende
§ 85. Ved handelsrejsende forstås i denne
lov den, som for en handlende (handelshuset) har påtaget sig det hverv at rejse fra sted
til sted og derunder virke for afsætning af
varer, som ikke medføres, ved at optage købetilbud (ordrer) til handelshuset eller ved
selv at sælge varer i dettes navn.
§ 86. Står en handelsrejsende i tjenesteforhold til handelshuset, gælder om hans pligter
og rettigheder overfor dette, hvad derom er
aftalt mellem dem eller følger af handelsbrug.
Stk. 2. Han må ikke uden handelshusets
samtykke på sine rejser arbejde for salg af
andre varer end dettes.
Stk. 3. Forsåvidt han helt eller delvis lønnes med provision, finder bestemmelserne i
§§ 68-70 tilsvarende anvendelse.
§ 87. En handelsrejsende, som ikke står i
tjenesteforhold til handelshuset, har, forsåvidt ikke andet følger af § 1, de samme rettigheder og pligter overfor dette, som agenten efter §§ 66-74 har overfor agenturgiveren. Angående ophøret af forholdet mellem
den rejsende og handelshuset finder bestemmelserne i §§ 46-52 tilsvarende anvendelse.
§ 88. Den handelsrejsende kan ikke uden
handelshusets bemyndigelse afslutte bindende salg for dette.
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Stk. 2. Er den handelsrejsende af handelshuset forsynet med slutseddelsblanketter, der
indeholder handelshusets navn og efter deres
affattelse må antages, når de er udfyldte af
den rejsende, at skulle tjene som bevis for, at
salg er afsluttet, er en aftale, som den rejsende under udfyldelse af en sådan blanket indgår, lige så bindende for handelshuset, som
om dette udtrykkeligt havde bemyndiget den
rejsende til at afslutte aftalen.

skal handelshuset, hvis det ikke vil godkende
betalingen, uden ugrundet ophold give køberen meddelelse derom. Undlader handelshuset dette, anses betalingen for godkendt. Køberen er i så fald berettiget til også fremtidigt
at erlægge betaling til den rejsende for sådanne køb, indtil han modtager underretning
fra handelshuset cm, at betaling ikke må ske
til den rejsende.

§ 89. Bestemmelserne i §§ 78 og 79 om, at
agenturgiveren er pligtig at give meddelelse,
når han ikke vil godkende salg, som er afsluttet af agenten, eller antage ordre, som er
afgivet til denne, finder tilsvarende anvendelse, når den handelsrejsende indberetter til
handelshuset, at han har afsluttet sådant salg,
eller indsender ordre til det, dog at meddelelsen i så fald skal gives umiddelbart til køberen eller ordregiveren.
Stk. 2. Det samme gælder, hvis handelshuset får underretning fra køberen eller ordregiveren om, at den rejsende har afsluttet salget eller modtaget ordren.

§ 92. Vil køberen gøre gældende, at der er
mangler ved varen, eller at forsinkelse med
dens levering har fundet sted, eller vil han i
øvrigt henvende sig til handelshuset angående udførelse af et afsluttet salg, kan sådan
henvendelse rettes til den handelsrejsende,
hvis denne befinder sig på køberens plads,
og aftalen er afsluttet ved hans medvirken
eller under sådanne omstændigheder, at § 70
kommer til anvendelse.
Stk. 2. Selv om den rejsende kan afslutte
salg, som binder handelshuset, kan han ikke
uden dettes bemyndigelse træffe afgørelse i
anledning af sådan henvendelse, som omhandles i 1ste stykke.

§ 90. Med hensyn til tilbagekaldelse af
ordrer, som er indsendte gennem en handelsrejsende, og med hensyn til pligt for den
handlende, som har forhandlet med en handelsrejsende om køb, til i visse tilfælde at
give meddelelse finder bestemmelserne i §§
81 og 82 tilsvarende anvendelse.
§ 91. Den handelsrejsende kan ikke, selv
om han kan afslutte salg, som binder handelshuset, uden bemyndigelse af dette modtage betaling for solgte varer eller efter salget
give henstand med betalingen eller afslag i
prisen eller foretage anden ændring i aftalen.
Stk. 2. Har handelshuset gennem underretning fra den rejsende eller køberen fået
kundskab om, at den rejsende uberettiget har
modtaget betaling for varer, som er solgte
ved hans medvirken eller under sådanne omstændigheder, at § 70 kommer til anvendelse,

§ 93. Har nogen for en handlende påtaget
sig det hverv indenfor den plads, hvor denne
driver sin forretning, at besøge kunder og
derunder virke for afsætning af varer, som
ikke medføres, ved at optage købetilbud
(ordrer) til den handlende eller ved selv at
sælge varer i dennes navn, finder de ovenfor
i dette kapitel givne bestemmelser tilsvarende
anvendelse.
Lov nr. 168 af 13. april 1938 indeholder
følgende bestemmelse:
§ 15. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft den 1. november 1938.
Fra samme dato at regne ophæves § 86, stk.
2, i lov nr. 243 om kommission, handelsagentur og handelsrejsende.

Justitsministeriet, den 15. september 1986
ERIK NINN-HANSEN

/ Jens Møller
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Författningsförslag

1. Förslag till
Lag om handelsagentur och kommission
Härigenom föreskrivs följande.
1 kap. Allmänna bestämmelser
1 § Med handelsagent (agent) förstås i denna lag en näringsidkare som på
grund av avtal med annan, huvudmannen, åtagit sig att för dennes räkning
varaktigt verka för avsättning av varor genom att uppta anbud till huvudmannen eller i dennes namn sluta avtal om försäljning av varor (handelsagentur).
2 § Med kommissionär förstås i denna lag en näringsidkare sorti på grund av
avtal med annan, huvudmannen, åtagit sig att för dennes räkning men i eget
namn sluta avtal om försäljning eller inköp av varor (kommission).
3 § Lagens bestämmelser tillämpas inte om annat följer av avtalet eller bruk
som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja.
Att i vissa fall avtal, bruk eller sedvänja inte gäller framför denna lag är
särskilt stadgat här nedan.
4 § Skall någon enligt denna lag lämna annan ett meddelande och har
meddelandet avsänts på ett ändamålsenligt sätt. har den förstnämnde fullgjort vad som åligger honom även om meddelandet försenas, förvanskas eller
inte kommer fram.

2 kap. Handelsagentur
Agentens skyldigheter
5 § Agenten skall vid uppdragets fullgörande med omsorg tillvarata huvudmannens intresse.
6 § Agenten skall lämna huvudmannen upplysningar om sådana omständigheter av betydelse för uppdragets fullgörande som han känner till. Särskilt
skall han upplysa om anbud som avgetts eller upptagits och avtal som ingåtts.
7 § Agenten skall väl vårda varor och annat som tillhör huvudmannen och

Bilag 4
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som är i agentens besittning. Det åligger agenten att hålla erforderlig sakförsäkring. Huvudmannens varor skall hållas avskilda från andra varor.
8 § Har agenten rätt att ta emot betalning för sålda varor är han skyldig att
hålla mottagna medel avskilda och avge redovisning för sitt uppdrag.
Huvudmannens

skyldigheter

9 § Huvudmannen skall ge agenten den hjälp och det stöd som uppdragets
utförande skäligen påkallar.
10 § Huvudmannen skall tillställa agenten det material som skäligen erfordras för uppdragets fullgörande såsom prover, mönster, broschyrer och prislistor.
11 § Huvudmannen skall lämna agenten upplysningar om sådana omständigheter av betydelse för uppdragets fullgörande som han känner till. särskilt
vad angår planering av tillverkningen och marknadsföringen. Han skall utan
dröjsmål underrätta agenten om han förutser en väsentlig ändring av verksamhetens art eller omfattning i förhållande till vad agenten skäligen kunnat
förvänta sig.
Huvudmannen skall utan oskäligt uppehåll meddela agenten, om han
antar eller avslår ett anbud som agenten tillställt honom.
Skadeståndsskyldighet
12 § Har huvudmannen eller agenten vårdslöst underlåtit att fullgöra någon
skyldighet enligt agenturavtalet eller denna lag, skall han ersätta den andre
den skada som uppkommit därav.
Den som vill kräva skadestånd skall meddela den andre detta utan oskäligt
uppehåll efter det han insett eller bort inse försummelsen och den därav
föranledda skadan. Gör han inte detta förlorar han sin rätt till skadestånd.
Vad som föreskrivs i det andra stycket gäller inte om den andre handlat i
strid med tro och heder eller grovt vårdslöst.
Provision ni. ni.
13 § Agenten är berättigad till provision på de avtal, som ingås under
uppdragstiden, om avtalet kan anses ha kommit till stånd genom agentens
medverkan.
Har agenten ensamrätt till ett visst område eller en viss kundkrets har
agenten rätt till provision på avtal som utan hans medverkan sluts med
köpare inom området eller kundkretsen under uppdragstiden.
14 § Agenten har rätt till provision om ett anbud till sådant avtal, som avses i
13 §, kommit huvudmannen eller agenten till hända under uppdragstiden
men avtalet ingåtts därefter.
Har köparens anbud inkommit och avtalet ingåtts efter uppdragets upphörande har agenten rätt till provision om han förberett avtalet och detta
kommit till stånd huvudsakligen genom hans medverkan under uppdragstiden.
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En tillträdande agent utan ensamrätt har inte rätt till provision på ett avtal
om den avgående agenten är berättigad därtill enligt andra stycket, såvida det
inte med hänsyn till omständigheterna är skäligt att provisionen delas mellan
dem.
15 § Har tredje man inte betalat priset eller betalat endast del därav och
beror underlåtenheten inte av huvudmannen eller av händelse för vilken
denne bär risken förlorar agenten rätten till provision på det belopp som inte
erlagts.
Har huvudmannen överenskommit med tredje man om återgång av avtalet
eller om ändring av villkoren för avtalet och uteblir betalningen helt eller
delvis till följd härav, inverkar detta inte på agentens rätt till provision.
16 § Om provisionens storlek inte är avtalad skall den bestämmas efter vad
som är skäligt med hänsyn till vad som brukar utgå för uppdrag av samma
eller motsvarande slag samt omständigheterna i övrigt.
17 § Provisionen skall beräknas på fakturans belopp efter avdrag för omkostnader för transport, förpackning, försäkring, skatt och andra liknande
merkostnader under förutsättning att dessa kostnader angetts särskilt i fakturan. Avdrag görs inte för kontant- eller kassarabatt.
18 § Provisionen skall utbetalas inom en månad efter utgången av den
kalendermånad i vilken avtalet med tredje man fullgjorts eller bort fullgöras
av huvudmannen. Inom samma tid har agenten rätt att få en provisionsnota
upptagande dels provisionsbeloppen från den gångna månaden, dels de avtal
från vilka provisionen härrör.
Finns det anledning till antagande att huvudmannens uppgifter i provisionsnotan är oriktiga har agenten rätt att granska huvudmannens bokföring
genom en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor. Denna rätt får inte
utövas om uppgifterna kan införskaffas på annat sätt. Agenten kan inte med
bindande verkan avstå från denna rätt.
Har agenten helt eller delvis förlorat sin rätt till provision för ett avtal skall
provisionsnotan innehålla uppgift om skälet därtill. Huvudmannen får i en
senare nota tillgodoföra sig eller kräva åter det som betalats för mycket.
19 § Har agenten genom avtal med huvudmannen förbundit sig att gentemot
denne svara för att tredje man fullgör sin betalningsskyldighet på grund av
avtal som slutits av agenten eller som på annat sätt tillkommit genom hans
medverkan (ansvar del credere), svarar agenten för en sådan förbindelse
såsom för egen skuld.
För ett åtagande att stå ansvar del credere har agenten rätt till särskild
gottgörelse. Denna skall utbetalas inom en månad efter utgången av den
kalendermånad i vilken avtalet med tredje man ingicks.
20 § Har agenten genom avtal med huvudmannen åtagit sig att ta emot
betalning för sålda varor har han rätt till särskild gottgörelse, såvida det inte
är avsett att denna ersättning skall ingå i agentens provision.
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21 § Agenten bär de utgifter, som är normala för hans verksamhet. Uppkommer fråga om särskilda utgifter har agenten att samråda med huvudmannen om vem som skall bära dessa kostnader. Har samråd inte kunnat äga rum
är agenten berättigad till ersättning av huvudmannen under förutsättning att
utgifterna varit skäligen påkallade för uppdragets behöriga fullgörande.
22 § Om agenten inte i rätt tid fått sin provision eller annan ersättning av
huvudmannen eller kan det skäligen befaras att han inte kommer att få den,
har agenten rätt att innehålla huvudmannens varor, prover, mönster och
handlingar. Vidare har agenten rätt att innehålla vad han med stöd av
uppdraget uppburit av tredje man.
Rätten upphör när huvudmannen ställt säkerhet för fordringen.
Avtalsvillkor som inskränker eller upphäver rättigheten enligt denna bestämmelse är inte gällande mot agenten.
23 § Har huvudmannen inte inom tre månader från förfallodagen betalat sin
skuld är agenten berättigad att försälja de varor han innehållit eller ta ut sin
fordran ur de medel som innehållits. För försäljning skall gälla det som
stadgas i lagen (0000:000) om rätt att sälja saker som inte har hämtats.
Avtalsvillkor som inskränker eller upphäver rättigheten enligt denna bestämmelse är inte gällande mot agenten.
24 § Agenten förlorar sin rätt till provision, om han inte inom ett år från
avtalets upphörande meddelar huvudmannen att han kräver sådant vederlag.
Avtalets

upphörande

25 § Ett agenturavtal, som ingåtts för viss tid, upphör vid avtalstidens slut.
Om parterna efter utgången av en bestämd avtalstid enligt uttrycklig överenskommelse eller i samförstånd fortsätter agenturförhållandet, anses avtalet förlängt att gälla tills vidare. Detsamma gäller om ett tidsbestämt avtal
enligt villkor däri skall uppsägas för att upphöra vid avtalstidens utgång, och
sådan uppsägning uteblir.
26 § Ett agenturavtal, som ingåtts för viss tid och som förlängts vid minst två
tillfällen, upphör vid avtalstidens slut men bara om det dessförinnan sagts
upp och uppsägningstiden enligt det tredje stycket löpt ut.
Ett agenturavtal, som gäller tills vidare, får uppsägas att upphöra efter den
uppsägningstid som anges i det tredje stycket.
Uppsägningstiden är sex månader räknat från utgången av den kalendermånad då uppsägningen skedde. Agenten kan inte med bindande verkan
avstå från denna rätt till uppsägningstid.
27 § En part får häva ett agenturavtal om medkontrahenten inte uppfyllt
sina avtalsenliga förpliktelser och detta förhållande är av väsentlig betydelse
för honom.
Vardera parten får frånträda agenturavtalet i förtid om vägande skäl
påkallar detta. Med vägande skäl avses att förutsättningarna för avtalets
fullgörande i det särskilda fallet väsentligt rubbats till följd av omständighet
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såsom sjukdom, konkurs, nedläggning eller annan genomgripande förändring av verksamheten, införsel- eller utförselförbud eller annat ingripande av
myndighet.
Hävning eller frånträdande i förtid skall ske utan oskäligt uppehåll sedan
parten måste antas ha fått kännedom om det som åberopas. Gör parten inte
detta förlorar han sin rätt att häva eller frånträda i förtid.
28 § Den som häver eller frånträder ett agenturavtal i förtid utan att vara
berättigad därtill enligt 27 § är skyldig att ersätta medkontrahenten dennes
förlust därav.
Den som häver ett agenturavtal på grund av att medkontrahenten vårdslöst underlåtit att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser har rätt till ersättning
för sin förlust. Denna rätt till ersättning föreligger också om en part frånträder ett agenturavtal i förtid till följd av att medkontrahenten försatts i
konkurs.
En agent kan inte med bindande verkan före agenturavtalets upphörande
avstå från sin rätt till ersättning enligt denna paragraf.
29 § När agenturavtalet upphör har agenten rätt till avgångsvederlag, om
han tillfört huvudmannen bestående värden såsom nya kunder eller ökad
försäljning till den befintliga kundkretsen.
Värdet av vad agenten tillfört huvudmannen skall anses motsvara sex
månaders provision, beräknad efter ett genomsnitt av månadsprovisioner
under de sista fem åren eller den kortare tid uppdraget varat. Kan det visas
att värdet är väsentligt större eller mindre skall avgångsvederlaget ökas till
högst tolv månaders provision eller minskas eller helt utebli.
En agent kan inte med bindande verkan före uppsägning avstå från rätten
till det avgångsvederlag, som nu angetts.
30 § Agenten förlorar sin rätt till avgångsvederlag, om han inte inom ett år
från avtalets upphörande meddelar huvudmannen att han kräver sådant
vederlag.
31 § Har agenturavtalet upphört skall agenten, intill dess huvudmannen
själv kan bevaka sina intressen, vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för
att skydda huvudmannen mot förlust, om det inte därav uppkommer betydande kostnader, olägenheter eller ekonomisk risk för agenten.
32 § När agenturavtalet upphört skall agenten till huvudmannen återlämna
varor, prover, mönster och handlingar som han mottagit för uppdragets
fullgörande. Agenten har dock rätt att såsom säkerhet innehålla och försälja
huvudmannens egendom i enlighet med 22 och 23§§.
Agentens

behörighet

och

huvudmannens förhållande

till

tredje

man

33 § En agent är behörig att på sin huvudmans vägnar sluta avtal endast om
han särskilt befullmäktigats till detta.
Vid hemförsäljning finns särskilda bestämmelser i hemförsäljningslagen
(1981:1361).

-

208

SOU 1984:85

34 § Har er agent på huvudmannens vägnar slutit avtal utan erforderlig
behörighet skall huvudmannen meddela tredje man om han inte godkänner
avtalet. Meddelandet skall lämnas utan oskäligt uppehåll sedan han genom
agenten cMer tredje man fått kännedom om avtalet. Gör huvudmannen inte
detta är han (Minden av avtalet.
35 § Vill huvudmannen inte anta ett köpeanbud, som agenten insänt eller
som anbudstiivaren till följd av agentens verksamhet tillställt honom, skall
han underrätta anbudsgivaren härom. Denna underrättelse skall lämnas utan
oskäligt uppehåll sedan han fått kännedom om anbudet. Gör han inte detta
är anbudet antaget.
Det sagda gäller inte om ett villkor vid förhandlingarna mellan agenten och
anbudsgivaren varit att anbudet skall förfalla om det inte uttryckligen antas.
36 § Har tredje ni.m avgett ett köpeanbud till agenten och har denne insänt
det till huvudmannen har anbudsgivaren samma rätt att hos huvudmannen
återkalla anbudet som skulle ha tillkommit honom om han själv insänt
anbudet.
Det sagda gäller inte om annat följer av vad som förekommit mellan
anbudsgivaren <vh agenten.
37 § Har en köpare, som är näringsidkare, av huvudmannen efter förda
förhandlingar fatt antagande svar eller bekräftelse och anser han att beskedet
avviker frän vad han i och för sin rörelse överenskommit med agenten skall
han utan oskäligt uppehåll underrätta huvudmannen härom. Gör köparen
inte detta har han godkänt ett avtal med det innehåll beskedet från huvudmannen utvisar.
Det sagda galler inte om huvudmannen insåg eller bort inse att något
anbud inte avgetts eller avtal inte ingåtts eller att innehållet blivit oriktigt
anfört.
38 § lindast om en agent befullmäktigats särskilt har han rätt att ta emot
betalning fin sålda varor eller efter avtalets ingående medge anstand med
betalningen eller nedsättning i priset eller annan ändring i avtalet.
Har agenten utan att ha haft behörighet därtill tagit emot betalning för
varor, som blivit försålda genom hans medverkan eller inom ett sådant
område eller sådan krets där han har ensamrätt, skall huvudmannen meddela
kiiparen att han inte godkänner betalningen. Meddelandet skall lämnas utan
oskäligt uppehåll sedan huvudmannen från agenten eller köparen fått kännedom om betalningen. Gör huvudmannen inte detta skall han anses ha godkänt denna.
Vid hemförsäljning finns särskilda bestämmelser i hemförsäljningslagen
(1981:1361).
39 § lin agent är behörig att på huvudmannens vägnar ta emot ett meddelande om fel eller brist i varan eller om dröjsmål med dess avlämnande liksom
annat meddelande angående uppfyllelsen om avtalet slutits genom hans
medverkan eller inom ett sådant område eller sådan krets där han har
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ensamrätt. Endast om agenten befullmäktigats särskilt har han rätt att träffa
något avgörande i anledning av ett sådant meddelande.

3 kap. Kommission
Avtalets

ingående

40 § Har en kommissionär av någon med vilken han står i affärsförbindelse
fatt anmodan att utföra ett uppdrag som faller inom området för hans
verksamhet och vill han inte utföra uppdraget skall han utan oskäligt uppehåll underrätta den andre härom. Gör kommissionären inte detta har han
åtagit sig uppdraget.
Rättigheter

och

skyldigheter

41 § Kommissionären skall vid uppdragets fullgörande med omsorg tillvarata huvudmannens intresse. Har huvudmannen föreskrivit ett lägsta pris vid
försäljningen till tredje man eller ett högsta pris vid inköp (limitum) och kan
detta pris inte uppnås skall kommissionären begära anvisningar från huvudmannen eller i brådskande fall förfara på ett lämpligt sätt. Ifall omständigheterna vid avtalets ingående medger det skall kommissionären betinga sig ett
mer fördelaktigt pris än vad som föreskrivits i limitum.
Beträffande övriga rättigheter och skyldigheter vid kommission gäller vad
som sägs i 6 och 7 §§,9 och U)§£, 11 § förstastycket. 12 och 13§§, 14 § första
och andra styckena dock endast om uppdraget är varaktigt, 15 —17 §§. 19§
och 21 —24§§ om rättigheter och skyldigheter vid agentur.
42 § Kommissionären är inte skyldig att för huvudmannen uppge vem som
är tredje man såvida inte skyldighet därtill följer av stadgandet i [54 8]. Har
kommissionären inte uppgett tredje mans namn är huvudmannen berättigad
att av kommissionären kräva avtalets fullgörande.
43 § Kommissionären är skyldig att hålla mottagna medel avskilda och att
avge redovisning för sitt uppdrag.
44 § Vad i 39 och 41 §§ lagen (1905:38 s. 1) om köp och byte av lös egendom
samt 166 § sjölagen (1891:35 s. 1) är stadgat om en säljares rätt att hindra att
gods lämnas ut till en köpare eller i visst fall kräva det äter av köparens
borgenärer gäller även där en kommissionär sänt varor, som han haft till
försäljning, tillbaka till huvudmannen och denne befinner sig på sådant
obestånd som i nämnda paragrafer sägs. Har kommissionären utnyttjat
denna rätt är han berättigad att sälja varorna på sätt som anges i 23 §.
Det som sägs i första stycket gäller också där en kommissionär till sin
huvudman sänt varor, som inköpts för huvudmannens räkning.
Självinträde
45 § En kommissionär är berättigad att för egen räkning inträda som köpare
(självinträde) när det följer av avtalet eller bruk som har utbildats mellan
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parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja. Kommissionären har
därvid rätt till provision och annan ersättning.
46 § Om en kommissionär felaktigt och mot bättre vetande uppgett att ett
uppdrag är utfört är han skyldig att fullgöra det om huvudmannen påkallar
detta. Fullgörandet sker därigenom att självinträde anses ha skett då uppgiften gavs.
Avtalets

upphörande

47 § Då ett varaktigt kommissionsavtal skall upphöra gäller det som stadgas
i 25-32 §§ om upphörande av ett agenturavtal.

Rättsförhållandet till tredje man
Till detta sista avsnitt av lagen har kommittén utarbetat ett preliminärt
förslag till lagtext. Förslaget redovisas i avsnitt 4.15.10 i kommitténs överväganden och förslag. Ett slutligt ställningstagande i dessa delar förutsätter en
utredning om de sakrättsliga problemen inkl. kvittningsfrågor. Denna utredning återstår som avslutande del av kommitténs uppdrag. Om det önskas ett
snabbt ikraftträdande av kommitténs förslag i övrigt kan bestämmelserna i
53-64 §§ KommL inarbetas i den nya lagen i avvaktan på det tillkommande
utredningsarbetet.

1. Denna lag träder i kraft den
2. Genom lagen upphävs lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur
och handelsresande.
3. Den upphävda lagen tillämpas i ytterligare två år i fråga om de agentureller kommissionsavtal som ingåtts före den nya lagens ikraftträdande.
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Sammanfattning

Genom de ändringar, som gjordes i KommL under 1970-talet, förstärktes
kommissionärernas, agenternas och handelsresandenas rättsliga ställning vid
uppdragets slut. Det visade sig emellertid att dessa ändringar inte var tillräckligt långtgående och att det alltjämt fanns brister i dessa uppdragstagares
rättsskydd när avtalet upphörde. På grund härav gjordes det framställningar i
olika sammanhang med begäran om att en ny översyn skulle göras av lagen.
Dessa framställningar utmynnade i att kommittén tillsattes.
Enligt direktiven har den främsta uppgiften för kommittén varit att få till
stånd en tidsenlig lagstiftning rörande de rättsförhållanden som regleras i
KommL. Översynen har inte varit begränsad till att avse någon viss del av
lagen. Den har gällt såväl lagstiftningens sakliga innehåll som dess språkliga
och redaktionella utformning.
Kommitténs förslag innebär i huvudsak följande.
Lagförslagets omfattning
Lagförslaget innehåller huvudsakligen två avsnitt av vilka det ena handlar om
handelsagentur (agentur) och det andra om det som närmast skall jämföras
med handelskommission och som i lagförslaget kallas kommission. Det har
visat sig att institutet agentur har den största utbredningen och den dominerande ställningen. På grund härav har huvudvikten i lagförslaget lagts vid
agenturverksamheten. Avsnittet om agentur omfattar inte bara de som i
KommL:s mening är agenter utan däri innefattas också de som nu karakteriseras som självständiga handelsresande. Utvecklingen under årens lopp har
nämligen inneburit att agenternas och handelsresandenas arbetssätt och
arbetsformer har ändrats och därför har uppdelningen i KommL blivit otidsenlig. Avsnittet i lagförslaget om kommission innefattar inte civil kommission. Ett av skälen till detta är att kommittén funnit att det är lämpligt att
begränsa lagförslagets omfattning till att avse endast uppdrag som utförs av
näringsidkare. När det sedan gäller de anställda handelsresandena innebär
kommitténs förslag att dessa inte skall omfattas av den nya lagen. De anställda handelsresande som har uteslutande fast lön är jämförbara med vilka
löntagare som helst. Deras rättsförhållanden regleras genom den arbetsrättsliga lagstiftningen och genom kollektivavtal och enskilda avtal. De anställda
handelsresande som får sin ersättning helt eller delvis i form av provision är
enligt kommitténs förmenande en förhållandevis liten grupp. I gällande rätt
förekommer det inga speciella lagbestämmelser för några andra provisions-

Bilag 5

-

212

SOU 1984:85

anställda än handelsresande. De speciella rättsförhållandena för de provisionsanställda är till största delen reglerade genom avtal och kommittén har
inte funnit något hinder mot att de provisionsanställda handelsresandenas
rättsförhållanden ordnas på samma sätt. Det som sagts om handelsresande
gäller även platsförsäljare. Genom uttalanden i motiven öppnas möjligheter
att tillämpa lagförslaget analogt vid civil kommission eller i rättsförhållanden
med anställda handelsresande.

Begreppet agent
För att en person skall anses vara agent i lagförslagets mening krävs det att
han är näringsidkare och att uppdragsavtalet är varaktigt. I övrigt gäller
samma förutsättningar som i KommL. Dock krävs det inte längre att agenten
har ett eget kontor eller annan egen lokal för sin rörelse. Anledningen till
detta är att de självständiga handelsresandena skall innefattas i denna kategori.

Begreppet kommissionar
En person är kommissionar i lagförslagets mening om han är näringsidkare
och åtagit sig huvudmannens uppdrag att för dennes räkning men i eget namn
ingå avtal om försäljning eller inköp av varor. Den som i KommL kallas
kommittent har i lagförslaget fått benämningen huvudman.

Parternas rättigheter och skyldigheter
När det gäller parternas rättigheter och skyldigheter vid agentur och kommission innebär lagförslaget att huvudmannens lojalitetsplikt och informationsplikt lagfästs liksom hans skyldighet att tillhandahålla vissa saker och hans
skyldighet att utge ersättning för sådan skada som han vållat. Huvudmannens
lojalitetsplikt innebär en skyldighet att ge agenten eller kommissionaren en
viss hjälp och ett visst stöd. Informationsplikten gäller vissa upplysningar om
tillverkningen och marknadsföringen. Agentens och kommissionarens skyldigheter enligt lagförslaget överensstämmer i huvudsak med vad som åligger
dem enligt KommL. En nyhet i lagförslaget är dock att genom en dispositiv
bestämmelse är agenterna och kommissionärerna ålagda att hålla inkasserade medel avskilda.

Provision och annan ersättning
I fråga om agenternas och kommissionärernas rätt till provision ansluter
lagförslaget i stora delar till KommL när det gäller provision under avtalets
bestånd. Angående rätt till provision på avtal som ingås efter uppdragets slut
föreslår kommittén att den bestämmelse behålls som stadgar att agenten har
rätt till provision på avtal som ingås sedan agenturavtalet upphört om anbudet inkommit före upphörandet. Vid avtal där köparens anbud inkommer
och avtalet ingås efter uppdragstidens slut föreslår kommittén att agenten
skall ha rätt till provision om han gjort det förberedande arbetet till ett avtal
och att detta arbete varit den huvudsakliga orsaken till att avtalet kommit till
stånd. För den händelse det uDDStår konkurrens om provisionen mellan en
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avgående och en tillträdande agent föreslår kommittén en bestämmelse med
innehåll att en tillträdande agents krav på provision kan fä ge vika för den
avgående agenten om denne är berättigad till provision enligt ovannämnda
bestämmelse. I en undantagsregel föreslår kommittén att provisionen skall
delas lika mellan den avgående och den tillträdande agenten om detta är
skäligt med hänsyn till omständigheterna. Någon motsvarighet till bestämmelsen i 68 § andra till fjärde styckena KommL om eftcrprovision kommer
inte att föreslås. Anspråk på provision skall framställas inom ett år från
avtalets upphörande.
I bestämmelser, som saknar motsvarighet i KommL, föreslår kommittén
att provisionen skall bestämmas efter vad som är skäligt och att provisionen
skall beräknas på fakturans slutbelopp men att avdrag skall göras för vissa
omkostnader som är särskilt angivna i fakturan. När det gäller de frågor som
har samband med utbetalningen av provisionen har kommittén valt att
föreslå en dispositiv lagbestämmelse enligt vilken provisionen skall utbetalas
inom en månad efter utgången av den kalendermånad i vilken avtalet med
tredje man fullgjorts eller bort fullgöras av huvudmannen. Inom samma tid
skall agenten tillställas en provisionsnota och denna skall innehålla vissa
uppgifter. 1 syfte att förbättra agentens möjligheter till kontroll av provisionen föreslår kommittén att agenten genom en indispositiv bestämmelse skall
ha rätt att få granska huvudmannens bokföring med hjälp av en auktoriserad
eller godkänd revisor. Denna rätt till granskning skall föreligga endast om
vissa förutsättningar är uppfyllda.
Stadgandet i lagförslaget om ansvar del credere innehåller dels en definition av detta begrepp och dels en bestämmelse enligt vilken agenten är
berättigad till särskild gottgörelse för detta ansvar. Bestämmelserna om
ersättning för inkassouppdrag och om ersättning för utgifter har underkastats
vissa smärre ändringar i förhållande till vad som gäller i KommL.
Säkerhetsrätt
Kommittén anser att agenterna och kommissionärerna skall genom en indispositiv bestämmelse vara tillförsäkrade retentionsrätt. Denna skall kunna
utövas i prover, mönster och handlingar och dessutom i varor som är avsedda
att säljas samt i pengar och andra likvida medel. Det föreslås också att
säkerhetsrätten skall kunna utövas i objekt från alla uppdrag av samma
huvudman, s. k. kopplad säkerhetsrätt. För att inte retentionsrätten skall bli
verkningslös anser kommittén att agenten eller kommissionären skall vara
berättigad att efter tre månader sälja vad han innehållit eller tillgodogöra sig
vad han har att fordra. Även denna bestämmelse föreslås bli indispositiv.
Avtalets

upphörande

När det gäller lagförslagets bestämmelser om avtalets upphörande innebär
dessa omfattande förändringar jämfört med bestämmelserna i KommL.
Inledningsvis stadgas det i lagförslaget i denna del att ett agenturavtal upphör
när den avtalade tiden gått till ända. Om parterna därefter fortsätter sitt
samarbete kan det i vissa fall anses att avtalet är förlängt att gälla tills vidare.
Om ett tidsbestämt avtal som förlängts två gånger eller om ett avtal som
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galler tills vidare skall upphöra skall det föregås av uppsägning. När uppsägningstiden sedan löpt ut upphör avtalet. Enligt kommitténs förmenande skall
uppsägningstiden vara sex månader. Genom att bestämma uppsägningstiden
till sex månader får man överensstämmelse med den arbetsrättsliga lagstiftningen. Detta kan ha stor betydelse för de agenter som har anställda att ta
hänsyn till. Samma uppsägningstid skall gälla oavsett hur lång tid avtalet
varat. Bestämmelsen om sex månaders uppsägningstid föreslås bli indispositiv mot huvudmannen.
I fråga om avtalets upphörande i förtid föreslår kommittén att en part skall
ha rätt att häva avtalet om medkontrahenten inte uppfyllt sina avtalsenliga
förpliktelser. Därutöver krävs det att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse
för den som häver. I lagförslaget ges det även möjlighet för en part att
frånträda ett avtal i förtid. Förutsättningen för detta är att det föreligger
vägande skäl. Lagtexten innehåller exempel på omständigheter som kan
anses utgöra vägande skäl. Således kan en parts konkurs berättiga medkontrahenten att frånträda avtalet i förtid. Om en part skall häva ett avtal eller
frånträda det i förtid med stöd av dessa bestämmelser skall han göra detta
utan oskäligt uppehåll.
Det finns alltid en möjlighet för en part att frånträda ett avtal med omedelbar verkan. I fråga om skadeståndsskyldighet i samband med upphörandet
innehåller lagförslaget att den som häver eller frånträder ett avtal i förtid är
skyldig att hålla medkontrahenten skadeslös såvida han inte haft giltig grund
till frånträdandet. En part, som frånträder ett avtal till följd av ett väsentligt
avtalsbrott på medkontrahentens sida, undgår skadeståndsskyldighet för
egen del och är berättigad till skadestånd av medkontrahenten om avtalsbrottet är eulpöst. Bestämmelsen om skadeståndsskyldighet föreslås bli tvingande till agentens förmån.

Ersättning till agenten vid uppdragets upphörande
De frågor som har samband med ersättning till agenten vid uppdragets
upphörande har varit föremål för en ingående behandling av kommittén.
Därvid har kommittén valt att lägga fram ett förslag som innehåller en
bestämmelse om avgångsvederlag. Enligt denna bestämmelse är agenten
berättigad till avgångsvederlag, om han tillfört huvudmannen bestående
värden såsom nya kunder eller ökad försäljning till den befintliga kundkretsen. När kundkretsens värde skall fastställas innehåller lagförslaget en presumtion enligt vilken sex månaders provision skall anses utgöra en skälig
ersättning. Denna schablonregel är avsedd att utgöra huvudregel och tänkt
att tillämpas i merparten av de fall där avgångsvederlag kommer i fråga. Om
emellertid förhållandena i det enskilda fallet väsentligt avviker från vad som
kan anses vara normalt kan avgångsvederlaget bestämmas till högst tolv
månaders provision eller helt utebli. Bestämmelsen föreslås bli indispositiv.
Anspråk på avgångsvederlag skall framställas inom ett år efter avtalets
upphörande. Någon bestämmelse om rätt till ersättning för investeringar som
blivit onyttiga genom uppsägning kommer inte att föreslås. I avvecklingsskedet har agenten en viss skyldighet att tillvarata huvudmannens intresse samt
att återlämna dennes egendom.
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Agentens behörighet
De bestämmelser i lagförslaget som reglerar agentens behörighet och huvudmannens förhallande till tredje man överensstämmer i huvudsak med vad
som galler i KommL. Lagförslaget innehåller dock ingen motsvarighet till
bestämmelsen i KommL om att s. k. slutsedelsblanketter konstituerar fullmakt. Om en agent genomför försäljningar enligt hemförsäljningsiagen
(1981:1361) skall det gälla som stadgas i sistnämnda lag.

Kommission
Förutom att göra en översyn av KommL har kommittén i uppgift att utreda
vissa frågor kring s. k. kommissionärsbolag. Dessa frågor har ett starkt
samband med vissa sakrättsliga frågor vid kommission. Spörsmålen om
kommissionärsbolagen behandlas inte i detta betänkande. Till följd av att de
sakrättsliga frågorna vid kommission måste samordnas med frågorna kring
kommissionärsbolagen presenterar kommittén vid ett senare tillfälle sitt
slutliga förslag i den del som gäller de sakrättsliga bestämmelserna vid
kommission. Emellertid redovisar kommittén i detta betänkande de överväganden som hittills gjorts i denna del. Dessa överväganden innehåller bl. a.
ett preliminärt förslag om att partsbindningsmönstret vid kommission skall
vara symmetriskt. Om det önskas ett snabbt ikraftträdande av kommitténs
förslag i övrigt kan 53 — 64 §§ KommL inarbetas i den nya lagen i avvaktan pä
det tillkommande utredningsarbetet.
1 fräga om de obligationsrättsliga bestämmelserna vid kommission är dessa
till övervägande del gemensamma med vad som gäller vid agentur. Kommitténs förslag i övrigt i denna del överensstämmer i huvudsak med innehållet i
KommL. Det föreslås dock att huvudmannen inte längre skall ha rätt att
avvisa ett avtal som ingåtts mellan kommissionären och tredje man. Bestämmelserna om ett agenturavtals upphörande föreslås bli tillämpliga även när
varaktiga kommissionärsuppdrag skall upphöra.

Ensamåterförsäljning
En uppgift för kommittén har varit att utreda behovet och möjligheterna av
att i lag införa särskilda regler för avtal om försäljning med ensamrätt och
särskilt dä när det gäller återförsäljarens rättsskydd i avtalsförhållandet.
Kommittén har i denna del funnit att ett etablerat förhallande mellan tva
parter kan ha inslag av bade ensamåterförsäljning och agentur. Manga
uppdragstagare arbetar i bada formerna samtidigt eller övergår frän den ena
formen till den andra. För de rättsförhållanden som innebär ensamåterförsäljning har de berörda partsorganisationerna nyligen utarbetat en avtalsmall. Bestämmelserna i denna har utformats i nära anslutning till bestämmelserna i förslaget till lag om handelsagentur och kommission. Det finns förutsättningar för att innehållet i avtalsmallen får en god genomslagskraft. Genom att det finns så många gemensamma beröringspunkter mellan bestämmelserna i kommitténs lagförslag och villkoren i avtalsmallen anser kommittén att det finns möjligheter till analog tillämpning av lagförslaget pa förhallanden med ensamåterförsäljning. Mot denna bakgrund finner kommittén
att det f. n. inte föreligger nägot behov av lagregler för ensamåterförsäljning.
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Ikraftträdande
Kommittén föreslår att den nya lagen skall tillämpas på de avtal som ingås
efter det att lagen trätt ikraft. Vidare föreslås det en övergångsbestämmelse
som stadgar att i förhållandet mellan en huvudman och dennes agent eller
kommissionär skall KommL gälla i två år efter den nya lagens ikraftträdande
i fråga om de avtal som ingåtts medan KommL gällde. När dessa två år
förflutit skall den nya lagen gälla alla avtal oavsett när de ingåtts.
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Bilag 6
{ 2 JUNI toc

ARBEJDSGRUPPEN OM
HANDELSAGENTER
Justitsministeriet
Lovafdelingen
Slotsholmsgade 10,
1216 København K.

SKR-047-L
L.A. 1988-0131-4.

Ministeriet for Skatter og Afgifter,
Skattedepartementet,
Slotsholmsgade 12,
1216 København K.

Justitsministeriet nedsatte i september 1986 en arbejdsgruppe om
handelsagenter. Arbejdsgruppen har bl.a. til opgave at udarbejde
forslag til nye regler om handelsagenter på grundlag af EF-direktivet af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter (86/653/EØF). De gældende
regler om handelsagenter findes i kommissionsloven.
Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte udkast til lov om handelsagenter og handelsrejsende. §§ 25-29 indeholder bestemmelser om
godtgørelse til handelsagenten i forbindelse med et agenturforholds ophør. Der findes ikke tilsvarende regler i kommissionsloven.
Det følger af bestemmelserne, at en handelsagent ved agenturforholdets ophør under visse betingelser vil have krav på en økonomisk godtgørelse. Det er en betingelse, at agenten har skaffet
agenturgiveren nye kunder eller en betydelig udvidelse af handelen med den bestående kundekreds, og at forretningsforbindelsen
med disse kunder fortsat vil give agenturgiveren betydelige fordele. Det er endvidere en betingelse, at betaling af godtgørelse
er rimelig under hensyn til samtlige omstændigheder, herunder
navnlig agentens tab af provision af aftale med disse kunder, jf.
udkastet til § 25.
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hvis han selv opsiger aftalen, medmindre opsigelsen skyldes agenturgiveren eller agentens alder, sygdom eller lignende. Agenten
har heller ikke krav på godtgørelse, hvis agenturaftalen ophører
på grund af en væsentlig misligholdelse, som skyldes agentens
fejl eller forsømmelse, jf. udkastets § 27.
Godtgørelsen kan ikke overstige et beløb, der svarer til 1 års
vederlag beregnet på grundlag af handelsagentens gennemsnitlige
vederlag i de seneste 5 år, jf. udkastets § 26.
Det kan oplyses, at det i de senere år er blevet mere almindeligt, at der ydes godtgørelse til handelsagenten i forbindelse
med et agenturforholds ophør, også uden særskilt aftale herom.
Der eksisterer dog ingen almindelig kutyme herfor. Godtgørelse af
den nævnte art betegnes i praksis ofte "goodwill-godtgørelse" eller "goodwill-erstatning".
Ifølge lov om særlig indkomstskat § 2, nr. 9, beskattes godtgørelse for opgivelse af agentur som særlig indkomst. Ifølge samme
lovs § 15, stk. 2, afskrives godtgørelsen i agenturgiverens skattepligtige indkomst normalt over en periode på 10 år.
Erstatning for uberettiget opsigelse af agentur, der ydes for
bortfald af en løbende, konkret indtægt, beskattes derimod som
almindelig indkomst hos agenten, jf. også lov om særlig indkomstskat § 3, nr. 6, og kan fradrages som driftsudgift hos
agenturgiveren.
Fortjeneste ved afståelse af "goodwill" beskattes i medfør af lov
nr. 248 af 9. juni 1982 om ændring af lov om særlig indkomstskat
m.v. derimod hverken som almindelig eller særlig indkomst, medmindre afståelse er sket i spekulationshensigt eller som led i
næring. I så fald medregnes fortjenesten i den almindelige indkomst. Der kan ikke foretages skattemæssig afskrivning på anskaffelsessummen for "goodwill".
I den anledning anmoder arbejdsgruppen om handelsagenter hermed
Skattedepartementet om en udtalelse om, hvorledes en godtgørelse
af den i lovudkastet omhandlede art kan forventes behandlet i
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giveren. Det bedes samtidig oplyst, om det har betydning
skattemæssige vurdering, om handelsagenten ifølge aftale
agenturgiveren har ret til at overdrage agenturet til en
handelsagent.

agenturfor den
med
anden

Arbejdsgruppen skal anmode om et svar snarest belejligt, da arbejdsgruppen skal afgive betænkning i august 1988.
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SKATTEMINISTERIET
SKATTEDEPARTEMENTET

Dato

Q ft JUL 1 3 8 8

'

Justitsministeriet
Lovafdelingen
Slotholmsgade 10
1216 København K.

Journalnummer

550 460-73

Kopi sendt til:
Statsskattedirektoratet

Ved brev af 2.juni 1988 (Justitsministeriets j.nr. SKR-047-L
L.A. 1988-0131-4) har formanden for den af Justitsministeriet nedsatte arbejdsgruppe rettet henvendelse til Skattedepartementet. I brevet anmodes Skattedepartementet om en udtalelse om hvorledes en godtgørelse i henhold til et af arbejdsgruppen udarbejdet lovforslag kan forventes behandlet
skattemæssigt.
I denne anledning fremsendes vedlagt kopi af Statsskattedirektoratets brev af 5. juli 1988. Skattedepartementet kan
henhold sig til Statsskattedirektoratets udtalelse.
Med venlig hilsen

Adresse
Slotsholmsgade 12
DK 1216 København K

Telefon

Postgiro

Telefax

0 1 9 2 33 66

5 02 32 03

0114 9 1 0 5
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Forespørgselsafdelingen
2. kontor

Skattedepartementet
Slotsholmsgade 12
1216 København K.

Dirai raferanc«

550-460-73

Initialer

F 2/bs

Journalnummer

370-467-336

Skattedepartementet har i skrivelse af 21. juni 1988 bedt Statsskattedirektoratet om en udtalelse i anledning af, at arbejdsgruppen om handelsagenter har spurgt, hvorledes en godtgørelse i henhold til et af arbejdsgruppen udarbejdet lovforslag kan forventes
behandlet skattemæssigt.
De i arbejdsgruppens lovudkast nævnte agenturforhold må efter
Statsskattedirektoratets opfattelse efter gældende praksis henføres
til lov om særlig indkomstskat m.v. § 2, nr. 9, hvorfor en erstatning til agenten efter reglerne i lovudkastets §§ 25-29 som udgangspunkt må henføres til beskatning efter denne bestemmelse.
Agenturgiveren vil herefter kunne afskrive den ydede godtgørelse i
henhold til lov om særlig indkomstskat m.v. § 15, stk. 2.
I de tilfælde hvor agenten efter agenturaftalen ikke kan overdrage
agenturet til tredjemand eller ikke kan overdrage agenturet til
tredjemand uden samtykke fra agenturgiveren, vil ingen del af den
ydede godtgørelse efter Statsskattedirektoratets opfattelse kunne
anses for vederlag for afståelse af goodwill, idet den goodwillværdi der måtte være knyttet til agenturet, rettelig tilhører agenturgiveren og ikke agenten.
Hvis agenten derimod ifølge agenturaftalen kan afstå agenturet til
tredjemand uden samtykke fra agenturgiveren, kan en del af den i
anledning af agenturaftalens ophør erlagte godtgørelse efter en
konkret bedømmelse efter Statsskattedirektoratets opfattelse henføres som vederlag for goodwill. Dette gælder både i tilfælde, hvor
agenten måtte overdrage agenturet til en tredjemand og hvor agenturet går tilbage til agenturgiveren. Hvorvidt der konkret er grundlag for at fastsætte et vederlag for goodwill, vil bl.a. afhænge af
den til agenturet hørende kundekreds og agenturets indtjeningsforhold.
Under henvisning til arbejdsgruppens skrivelse af 2. juni 1988, side 2, 5. afsnit bemærkes, at lov om særlig indkomstskat m.v. § 3,
stk. 1, nr. 6, hidtil alene er anset for at omhandle godtgørelse
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til en lønmodtager i anledning af fratræden af stilling under de i
bestemmelsen nævnte forhold og ikke erstatning for uberettiget opsigelse af agentur, der drives som selvstændig erhvervsvirksomhed.
Med venlig hilsen
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Oversigt over standardkontrakter m.v., der har foreliqqet
for arbejdsgruppen.
1.

Agenturkontrakt udarbejdet af International Union of
Commercial Agents and Brokers (IUCAB).

2.

"Nordisk Handelsagentaftale" (HA 82). Udarbejdet i et
samarbejde mellem Industrirådet (Danmark), Industrins
Centralforbund (Finland), Norges Industriforbund og
Sveriges Industriforbind samt Utrikeshandelns Agentforbund r.f. (Finland), Norske Agenters Landsforbund
og Sveriges Handelsagenters Forbund.

3.

Standardformular for Agentkontrakt udarbejdet af Det
Danske Handelskammer.

4.

Modelkontrakt om eneagentur i udlandet udarbejdet af
Organisme de Liaison des Industries Métalliques Européennes (ORGALIME).

5.

Guide for the Drawing up of Contracts: Commercial
Agency. Udarbejdet i 1983 af International Chamber of
Commerce.

6.

Ansættelseskontrakt for sælgere udarbejdet af Danmarks
Aktive Handelsrejsende og Dansk Arbejdsgiverforening.

7.

Pjecen "Repræsentanters ansættelsesvilkår" udgivet af
Danmarks Aktive Handelsrejsende og Dansk Arbejdsgiverforening.
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FORELØBIG OVERSÆTTELSE

CONVENTION ON THE LAW
APPLICABLE TO AGENCY
The States signatories to the present Convention,
Desiring to establish common provisions
concerning the law applicable to agency.
Have resolved to conclude a Convention to
this effect, and have agreed upon the following provisions -

KONVENTION OM, HVILKEN LOV
DER SKAL ANVENDES PA
KONTRAKTER MED MELLEMMÆND
OG PA FULDMAGTSSP0RGSMAL
De stater, der har undertegnet denne konvention, har i ønsket om at gennemføre fælles bestemmelser om, hvilken lov der skal
anvendes på kontrakter med mellemmænd
og på fuldmagtsspørgsmål, besluttet at indgå
en konvention herom og er blevet enige om
følgende bestemmelser:

CHAPTER I - SCOPE OF THE
CONVENTION

KAPITEL I - KONVENTIONENS
ANVENDELSESOMRÅDER

Article 1
The present Convention determines the law
applicable to relationships of an international character arising where a person, the
agent, has the authority to act, acts or
purports to act on behalf of another person,
the principal, in dealing with a third party.
It shall extend to cases where the function
of the agent is to receive and communicate
proposals or to conduct negotiations on
behalf of other persons.
The Convention shall apply whether the
agent acts in his own name or in that of the
principal and whether he acts regularly or
occasionally.

Artikel 1
Denne konvention afgør, hvilket lands lov
der skal finde anvendelse på forhold af international karakter, som opstår, når en
person (mellemmanden) har fuldmagt til at
handle, handler eller foregiver at handle på
vegne af en anden person (principalen) over
for tredjemand.
Den omfatter også tilfælde, hvor mellemmandens opgave er at modtage og videregive
tilbud eller at føre forhandlinger på andre
personers vegne.
Konventionen finder anvendelse, hvad enten mellemmanden handler i eget eller i
principalens navn, og hvad enten han handler regelmæssigt eller lejlighedsvis.

Article 2
Convention shall not apply to the capacity of the parties;
requirements as to form;
agency by operation of law in family

Artikel 2
Konventionen finder ikke anvendelse på
a) parternes evne til at indgå retshandler;
b) formkrav;
c) legal fuldmagt inden for familieretten,

This
a)
b)
c)
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the law of succession;
d) agency by virtue of a decision of a
judical or quasi-judical authority or subject
to the direct control of such an authority;
e) representation in connection with proceedings of a judicial character;
/) the agency of a shipmaster in the exercise of his functions as such.

formueforholdet mellem ægtefæller eller arveretten;
d) fuldmagt, som er stiftet ved beslutning
truffet af en judiciel eller administrativ myndighed, eller som udøves under direkte kontrol af en sådan myndighed;
e) fuldmagt i tilknytning til en proces af
judiciel karakter;
f) en skibsførers fuldmagt under udøvelsen af sit hverv.

b) a trustee shall not be regarded as an
agent of the trust, of the person who has
created the trust, or of the beneficiaries.

Artikel 3
Ved anvendelsen af denne konvention
a) skal et organ for, en leder af eller en
deltager i et selskab, en forening, et interessentskab eller en anden sammenslutning,
hvad enten denne er en juridisk person eller
ikke, ikke anses for mellemmand for sammenslutningen i det omfang, den pågældende handler i den nævnte egenskab i henhold til fuldmagt, som følger af lov eller
sammenslutningens stiftelsesdokumenter;
b) skal en „trustee" ikke anses for mellemmand for „trust"en, dennes stifter eller
de begunstigede.

Article 4
The law specified in his Convention shall
apply whether or not it is the law of a
Contracting State.

Artikel 4
Den lov, som udpeges i denne konvention,
skal finde anvendelse, selv om det er loven i
en ikke-kontraherende stat.

CHAPTER II - RELATIONS
BETWEEN PRINCIPAL AND AGENT

KAPITEL II - FORHOLDET MELLEM
PRINCIPALEN OG MELLEMMANDEN

Article 5
The internal law chosen by the principal and
the agent shall govern the agency relationship between them.
This choice must be express or must be
such that it may be inferred with reasonable
certainty from the terms of the agreement
between the parties and the circumstances of
the case.

Artikel 5
Den af principalen og mellemmanden valgte
interne lov skal anvendes på deres indbyrdes
forhold.
Lovvalget skal være udtrykkeligt eller skal
fremgå med rimelig sikkerhed af kontraktens
bestemmelser og omstændighederne i øvrigt.

Article 6
In so far as it has not been chosen in
accordance with Article 5, the applicable

Artikel 6
I det omfang parterne ikke har foretaget et
lovvalg i overensstemmelse med art. 5, skal

Article 3
For the purposes of this Convention a) an organ, officer or partner of a corporation, association, partnership or other
entity, whether or not possessing legal
personality, shall not be regarded as the
agent of that entity in so far as, in the exercise of his functions as such, he acts by
virtue of an authority conferred by law or
by the constitutive documents of that entity;
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where, at the time of formation of the
agency relationship, the agent has his business establishment or, if he has none, his
habitual residence.
However, the internal law of the State
where the agent is primarily to act shall
apply if the principal has his business establishment or, if he has none, his habitual
residence in that State.
Where the principal or the agent has more
than one business establishment, this Article
refers to the establishment with which the
agency relationship is most closely connected.

den anvendelige lov være den interne lov i
den stat, i hvilken mellemmanden på tidspunktet for mellemmandsforholdets stiftelse
havde sit forretningssted eller, i mangel heraf, sin bopæl.
Dog anvendes den interne lov i den stat,
i hvilken mellemmanden hovedsagelig skal
udøve sin virksomhed, såfremt principalen
har sit forretningssted eller, i mangel heraf,
sin bopæl i denne stat.
Har principalen eller mellemmanden mere
end ét forretningssted, gælder henvisningerne
i denne artikel det forretningssted, til hvilket
mellemmandsforholdet har sin nærmeste tilknytning.

Article 7
Where the creation of the agency relationship is not the sole purpose of the agreement, the law specified in Articles 5 and 6
shall apply only if a) the creation of this relationship is the
principal purpose of the agreement, or
b) the agency relationship is severable.

Artikel 7
Er stiftelsen af mellemmandsforholdet ikke
aftalens eneste formål, anvendes artiklerne
5 og 6 kun, såfremt

Article 8
The law applicable under Articles 5 and 6
shall govern the formation and validity of
the agency relationship, the obligations of
the parties, the conditions of performance,
the consequences of non-performance, and
the extinction of those obligations.
This law shall apply in particular to -

Artikel 8
Den efter artiklerne 5 og 6 anvendelige lov
skal anvendes på spørgsmål om mellemmandsforholdets stiftelse og gyldighed, parternes forpligtelser, betingelserne for opfyldelse, følgerne af ikke-opfyldelse og forpligtelsernes ophør.
Den i stk. 1 nævnte lov skal navnlig anvendes på spørgsmål om
a) eksistens, omfang, ændring eller ophør
af mellemmandens bemyndigelse samt følgerne af, at mellemmanden har overskredet
bemyndigelsen eller misbrugt fuldmagten;

a) the existence and extent of the authority of the agent, its modification or termination, and the consequences of the fact that
the agent has exceeded or misused his authority;
b) the right of the agent to appoint a
substitute agent, a sub-agent or an additional
agent;
c) the right of the agent to enter into a
contract on behalf of the principal where
there is a potential conflict of interest between himself and the principal;
d) non-competition clauses and del credere
clauses;

a) stiftelsen af mellemmandsforholdet er
aftalens hovedformål, eller
b) mellemmandsforholdet kan adskilles
fra den øvrige del af aftalen.

b) mellemmandens ret til at sætte en anden i sit sted eller til at udpege en anden
under eller ved siden af sig selv;
c) mellemmandens ret til at indgå aftaler
for principalen i tilfælde, hvor der foreligger
en mulig interessekonflikt mellem ham selv
og principalen;
d) konkurrenceklausuler og del credere
klausuler;
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clientèle);
f) the categories of damage for which
compensation may be recovered.

e) erstatning for tab af kundekreds;
f) de former for skade, for hvilke erstatning kan ydes.

Article 9
Whatever law may be applicable to the
agency relationship, in regard to the manner
of performance the law of the place of
performance shall be taken into consideration.

Artikel 9
Uanset hvilken lov, der finder anvendelse på
mellemmandsforholdet, skal der for så vidt
angår fremgangsmåden ved opfyldelse tages
hensyn til loven på opfyldelsesstedet.

Article 10
This Chapter shall not apply where the
agreement creating the agency relationship
is a contract of employment.

Artikel 10
Dette kapitel finder ikke anvendelse, hvis
den aftale, som stifter mellemmandsforholdet, er en ansættelsesaftale.

CHAPTER III - RELATIONS
WITH THE THIRD PARTY

KAPITEL III - FORHOLD TIL
TREDJEMAND

Article 11
As between the principal and the third party,
the existence and extent of the agent's authority and the effects of the agent's exercise
or purported exercise of his authority shall
be governed by the internal law of the State
in which the agent had his business establishment at the time of his relevant acts.
However, the internal law of the State in
which the agent has acted shall apply if a) the principal has his business establishment or, if he has none, his habitual residence in that State, and the agent has acted
in the name of the principal; or
b) the third party has his business establishment or, if he has none, his habitual
residence in that State; or
c) the agent has acted at an exchange or
auction; or
d) the agent has no business establishment.

Artikel 11
I forholdet mellem principalen og tredjemand er eksistens og omfang af mellemmandens fuldmagt og virkningerne af mellemmandens udøvelse eller foregivne udøvelse
af fuldmagten undergivet den interne lov i
den stat, i hvilken mellemmanden på handlingstidspunktet havde sit forretningssted.
Dog anvendes den interne lov i den stat, i
hvilken mellemmanden har handlet, såfremt
a) principalen har sit forretningssted eller,
i mangel heraf, sin bopæl i denne stat, og
mellemmanden har handlet i principalens
navn; eller
b) tredjemand har sit forretningssted eller, i mangel heraf, sin bopæl i denne stat;
eller
c) mellemmanden har handlet på en børs
eller auktion; eller
d) mellemmanden ikke har noget forretningssted.

Where a party has more than one business
establishment, this Article refers to the
establishment with which the relevant acts
of the agent are most closely connected.

Har en part mere end ét forretningssted,
gælder henvisningerne i denne artikel det
forretningssted, til hvilket mellemmandens
handling har sin nærmeste tilknytning.
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For the purposes of Article 11, first paragraph, where an agent acting under a contract of employment with his principal has
no personal business establishment, he shall
be deemed to have his establishment at the
business establishment of the principal to
which he is attached.

Artikel 12
Ved anvendelsen af artikel 11, stk. 1, skal en
mellemmand, som handler i medfør af en
ansættelsesaftale med principalen, og som
ikke har eget forretningssted, anses at have
sit forretningssted på det principalen tilhørende forretningssted, til hvilket han er knyttet.

Article 13
For the purposes of Article 11, second paragraph, where an agent in one State has
communicated with the third party in another, by message, telegram, telex, telephone,
or other similar means, the agent shall be
deemed to have acted in that respect at the
place of his business establishment or, if he
has none, of his habitual residence.

Artikel 13
Ved anvendelse af artikel 11, stk. 2, skal en
mellemmand, som fra én stat har kommunikeret med tredjemand i en anden stat ved
hjælp af brev, telegram, telex, telefon eller
lignende, anses at have foretaget den pågældende handling på sit forretningssted eller, i
mangel heraf, sin bopæl.

Article 14
Notwithstanding Article 11, where a written
specification by the principal or by the third
party of the law applicable to questions
falling within Article 11 has been expressly
accepted by the other party, the law so
specified shall apply to such questions.

Artikel 14
Har principalen eller tredjemand skriftligt
angivet, at et bestemt lands lov skal anvendes på spørgsmål, som falder under artikel
11, og har den anden part udtrykkeligt godkendt dette, skal den således angivne lov anvendes på disse spørgsmål uanset artikel 11.

Article 15
The law applicable under this Chapter shall
also govern the relationship between the
agent and the third party arising from the
fact that the agent has acted in the exercise
of his authority, has exceeded his authority,
or has acted without authority.

Artikel 15
Den efter dette kapitel anvendelige lov skal
også anvendes på spørgsmål om forholdet
mellem mellemmanden og tredjemand, som
har sammenhæng med, at mellemmanden
har udøvet sin fuldmagt, har overskredet sin
fuldmagt eller har handlet uden fuldmagt.

CHAPTER IV - GENERAL PROVISIONS

KAPITEL IV - FÆLLES
BESTEMMELSER

Article 16
In the application of this Convention, effect
may be given to the mandatory rules of any
State with which the situation has a significant connection, if and so far as, under the
law of that State, those rules must be
applied whatever the law specified by its
choice of law rules.

Artikel 16
Ved anvendelsen af denne konvention kan
ufravigelige retsregler i enhver stat, til hvilken forholdet har en væsentlig tilknytning,
bringes i anvendelse, såfremt og i det omfang disse regler ifølge den pågældende stats
lov skal anvendes, uanset den efter statens
internationale privatret anvendelige lov.
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Article 17
The application of a law specified by this
Convention may be refused only where such
application would be manifestly inmompatible with public policy {ordre public).

Artikel 17
Anvendelse af en ved denne konvention udpeget lov kan kun undlades, såfremt en sådan anvendelse ville være åbenbart uforenelig med grundlæggende retsprincipper („ordre public").

Article 18
Any Contracting State may, at the time of
signature, ratification, acceptance, approval
or accession, reserve the right not to apply
this Convention to 1) the agency of a bank or group of
banks in the course of banking transactions;

Artikel 18
En kontraherende stat kan på tidspunktet for
undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse forbeholde sig ret til
ikke at anvende denne konvention på
1) mellemmandsvirksomhed, som udøves
af en bank eller en gruppe af banker i forbindelse med banktransaktioner,
2) mellemmandsforhold inden for forsikringsvirksomhed;
3) handlinger, som en offentligt ansat under udførelse af sine opgaver som sådan foretager på en privatpersons vegne.
Ingen andre forbehold er tilladt.
En kontraherende stat kan også tage et
eller flere af disse forbehold i forbindelse
med en meddelelse om udvidelse af konventionen i medfør af artikel 25 og kan herved
begrænse virkningen af forbeholdet til alle
eller nogle af de i meddelelsen nævnte territorier.
En kontraherende stat kan på et hvilket
som helst tidspunkt tilbagekalde et forbehold, den har gjort; forbeholdet ophører
med at have virkning den første dag i den
tredje kalendermåned efter meddelelsen om
tilbagekaldelsen.

2) agency in matters of insurance;
3) the acts of a public servant acting in
the exercise of his function as such on behalf of a private person.
No other reservation shall be permitted.
Any Contracting State may also, when
notifying an extension of the Convention in
accordance with Article 25, make one or
more of these reservations, with its effect
limited to all or some of the territories
mentioned in the extension.
Any Contracting State may at any time
withdraw a reservation which it has made;
the reservation shall cease to have effect on
the first day of the third calendar month
after notification of the withdrawal.

Article 19
Where a State comprises several territorial
units each of which has its own rules of law
in respect of agency, each territorial unit
shall be considered as a State for the purposes of identifying the law applicable under
this Convention.

Artikel 19
Når en stat omfatter flere territoriale enheder, som hver har sine egne retsregler vedrørende mellemmandsforhold, skal hver territorial enhed anses for en stat ved fastlæggelsen af den efter konventionen anvendelige
lov.

Article 20
A State within which different
units have their own rules of law
of agency shall not be bound to
Convention where a State with

Artikel 20
En stat, i hvilken forskellige territoriale enheder har deres egne retsregler vedrørende
mellemmandsforhold, er ikke forpligtet til at
anvende denne konvention i tilfælde, hvor

territorial
in respect
apply this
a unified
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the law of another State by virtue of this
Convention.

en stat med et for hele staten gældende retssystem ikke ville være forpligtet til at anvende en anden stats lov i medfør af denne
konvention.

Article 21
If a Contracting State has two or more
territorial units which have their own rules
of law in respect of agency, it may, at the
time of signature, ratification, acceptance,
approval or accession, declare that this Convention shall extend to all its territorial units
or to one or more of them, and may modify
its declaration by submitting another declaration at any time.

Artikel 21
Har en kontraherende stat to eller flere territoriale enheder, som har deres egne retsregler vedrørende mellemmandsforhold, kan
den på tidspunktet for undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse
erklære, at konventionen skal gælde for alle
dens territoriale enheder eller kun for en
eller flere af dem, og den kan på et hvilket
som helst tidspunkt ændre denne erklæring
ved at afgive en anden erklæring.
Disse erklæringer skal meddeles til det
nederlandske udenrigsministerium og skal
udtrykkeligt angive de territoriale enheder,
for hvilke konventionen gælder.

These declarations shall be notified to the
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom
of the Netherlands, and shall state expressly
the territorial units to which the Convention
applies.

Article 22
The Convention shall not affect any other
international instrument containing provisions on matters governed by this Convention to which a Contracting State is, or
becomes, a Party.

Artikel 22
Konventionen berører ikke nogen anden international aftale, som indeholder bestemmelser om spørgsmål reguleret i denne konvention, og som en kontraherende stat er
eller bliver deltager i.

CHAPTER V - F I N A L CLAUSES

KAPITEL V - AFSLUTTENDE
BESTEMMELSER

Article 23
The Convention is open for signature by the
States which were Members of the Hague
Conference on Private International Law at
the time of its Thirteenth Session.
It shall be ratified accepted or approved
and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom
of the Netherlands.

Artikel 23
Konventionen er åben for undertegnelse af
de stater, som var medlemmer af Haagerkonferencen om international privatret på
tidspunktet for dens 13. samling.
Den skal ratificeres, accepteres eller godkendes, og ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenterne skal deponeres i det
nederlandske udenrigsministerium.

Article 24
Any other State may accede to the Convention.

Artikel 24
Enhver anden stat kan tiltræde konventionen.
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The instrument of accession shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs
of the Kingdom of the Netherlands.

Tiltrædelsesinstrumentet skal deponeres i
det nederlandske udenrigsministerium.

Article 25
Any State may, at the time of signature,
ratification, acceptance, approval or accession, declare that the Convention shall extend to all the territories for the international relations of which it is responsible, or to
one or more of them. Such a declaration
shall take effect at the time the Convention
enters into force for that State.
Such declaration, as well as any subsequent extension, shall be notified to the
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom
of the Netherlands.

Artikel 25
Enhver stat kan på tidspunktet for undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse erklære, at konventionen skal
udvides til alle de territorier, hvis internationale forbindelser den varetager, eller til et
eller flere af dem. En sådan erklæring får
virkning fra konventionens ikrafttræden for
vedkommende stat.
Erklæringen, såvel som enhver senere udvidelse, skal meddeles det nederlandske
udenrigsministerium.

Article 26
The Convention shall enter into force on the
first day of the third calendar month after
the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or accession referred to
in Articles 23 and 24.

Artikel 26
Konventionen træder i kraft den første dag i
den tredje kalendermåned efter deponeringen af det tredje instrument om ratifikation,
accept, godkendelse eller tiltrædelse efter
art. 23 og 24.

Thereafter the Convention shall enter into
force -

Derefter træder konventionen i kraft:

1) for each State ratifying, accepting, approving or acceding to it subsequently, on
the first day of the third calendar month
after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
2) for a territory to which the Convention
has been extended in conformity with Articles 21 and 25, on the first day of the third
calendar month after the notification referred to in those Articles.

1) for hver stat, der ratificerer, accepterer,
godkender eller tiltræder den senere, den
første dag i den tredje kalendermåned efter
deponeringen af dens instrument om ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse;
2) for et territorium, som konventionen er
blevet udvidet til i overensstemmelse med
art. 21 eller 25, den første dag i den tredje
kalendermåned efter den i disse artikler omtalte meddelelse.

Article 27
The Convention shall remain in force for
five years from the date of its entry into
force in accordance with the first paragraph
of Article 26, even for States which subsequently have ratified, accepted, approved it
or acceded to it.
If there has been no denunciation, it shall
be renewed tacitly every five years.

Artikel 27
Konventionen gælder i 5 år fra den dag, den
er trådt i kraft efter art. 26, stk. 1, også for
stater, som har ratificeret, accepteret, godkendt eller tiltrådt den senere.

Konventionen fornyes stiltiende for fem år
ad gangen, medmindre den opsiges.
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Minstry of Foreign Affairs of the Kingdom
of the Netherlands at least six months before
the expiry of the five year period. It may be
limited to certain of the territories or territorial units to which the Convention applies.
The denunciation shall have effects only
as regards the State which has notified it.
The Convention shall remain in force for
the other Contracting States.

Article 28
The Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of the Netherlands shall notify to
the States Members of the Conference, and
the States which have acceded in accordance
with Article 24, the following 1) the signatures and ratifications, acceptances and approvals referred to in Article
23;
2) the accessions referred to in Article 24;
3) the date on which the Convention
enters into force in accordance with Article
26;
4) the extensions referred to in Article 25;
5) the declarations referred to in Article
21;
6) the reservations and the withdrawals of
reservations referred to in Article 18;
7) the denunciations referred to in Article
27.

Opsigelse skal meddeles det nederlandske
udenrigsministerium mindst 6 måneder før
udløbet af femårsperioden. Den kan begrænses til visse af de territorier eller territoriale
enheder, som konventionen anvendes på.
Opsigelsen har kun virkning for den stat,
som har afgivet den. Konventionen forbliver i kraft for de øvrige kontraherende stater.

Artikel 28
Det nederlandske udenrigsministerium skal
give meddelelse om følgende til konferencens medlemsstater og til de stater, som har
tiltrådt efter art. 24:
1) untertegnelser og ratifikationer, accepter og godkendelser efter art. 23;
2) tiltrædelser efter art. 24;
3) datoen for konventionens ikrafttræden
efter art. 26;
4) udvidelser efter art. 25;
5) erklæringer efter art. 21;
6) forbehold og tilbagekaldelser af forbehold efter art. 18;
7) opsigelser efter art. 27.

In witness whereof the undersigned, being
duly authorised thereto, have signed this
Convention.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, der
er behørigt bemyndiget dertil, undertegnet
denne konvention.

Done at The Hague on the . . . day of . . .
19 . . . , in the English and French languages,
both texts being equally authentic, in a
single copy which shall be deposited in the
archives of the Government of the Kingdom
of the Netherlands and of which a certified
copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the States Members of the
Hague Conference on Private International
Law at the date of its Thirteenth Session.

Udfærdiget i Haag den
19
på engelsk og fransk, idet begge tekster har
samme gyldighed, i ét eksemplar, som deponeres i den nederlandske regerings arkiver,
og hvoraf en bekræftet genpart ad diplomatisk vej tilsendes hver af de stater, som var
medlemmer af Haagerkonferencen om international privatret på tidspunktet for dens 13.
samling.

Bilag 10
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Lov nr. 188 af 9. maj 1984

Lov om gennemførelse af konvention om, hvilken lov der
skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, m.v.
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gor vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Bestemmelserne i artiklerne 1-16, 18 og
19, stk. 1, i konvention af 19. juni 1980 om,
hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, jfr. bilaget til denne lov, gælder her i landet.
Stk. 2. Uanset konventionens artikel I, stk.
3, skal konventionens bestemmelser anvendes
på forsikringsaftaler, som dækker risici beliggende i Det europæiske økonomiske Fællesskabs medlemsstater.
Stk. 3. Konventionens bestemmelser finder
ikke anvendelse i det omfang, særlige lovvalgsregler er fastsat i andre retsforskrifter.
§ 2. I det omfang der gælder forskellige
retsregler vedrørende kontraktlige forpligtelser i forskellige dele af det danske rige, skal
konventionens bestemmelser i samme omfang som nævnt i § 1 anvendes ved afgørelsen af, hvilken landsdels regler der skal anvendes.

§ 3. I lov nr. 122 af 15. april 1964 om,
hvilket lands retsregler der skal anvendes på
løsørekøb af international karakter, indsættes
i § I, stk. 2, som nyt litra d:

»d. forbrugerkøb, jfr. købelovens § 4 a.«
§ 4. Loven træder i kraft den I. juli 1984.
Stk. 2. Konventionens bestemmelser, jfr.
§§ 1 og 2, finder med undtagelse af artikel 5
og artikel 6, stk. 1, også anvendelse på aftaler, som er indgået før lovens ikrafttræden.
§ 3 finder anvendelse på køb, som er indgået
efter lovens ikrafttræden.
§ 5. Loven gælder ikke for Færoerne og
Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske
forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 9. maj 1984
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ ERIK NINN-HANSEN

Justitsmin. j. nr. LA 1983-46002-26
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Bilag

KONVENTION
O M , HVILKEN LOV DER SKAL A N V E N D E S PA K O N T R A K T L I G E FORPLIGTELSER
abnct for undertegnelse i R o m den 19. juni 1 9 8 0
(80/934/EOF)

PRÆAMBEL

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER i traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske
Facllesskab er —
I BESTRÆBELSE PÅ inden for den internationale privatrets omride at fortsætte det lovharmoni.
senngsarbeidc, som allerede er gjort inden for Fællesskabet, særlig vedrørende retternes kompetence og
fuldbyrdelse af retsafgørelser, og
I ØNSKET OM at gennemføre ensartede regler om, hvilken lov der skal anvendes pi kontraktlige forpligtelser —
BLEVET ENIGE OM FOLGENDE BESTEMMELSER:
AFSNIT I
KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

— formueforholdet mellem ægtefæller,

Konventionens anvendelsesområde
1. Bestemmelserne i denne konvention finder anvendelse pa kontraktlige forpligtelser i alle situationer, hvor
der skal foretages et valg mellem lovene i forskellige
lande.
2. De finder ikke anvendelse på
a) spergsmål vedrerende fysiske personers rets- eller
handleevne, dog med forbehold af artikel 11;

— rettigheder og forpligtelser, som udspringer af
familieforhold, slatgtskab, ægteskab eller svogerskab, herunder underholdsforpligtelser over
for bern fedt uden for ægteskab;
c)

forpligtelser ifelge veksler, checks og ordregældsbreve eller ifelge andre omsætningspapirer i det
omfang, forpligtelserne ifelge sådanne andre omsxtningspapirer udspringer af deres negotiable
karakter;

d) voldgifts- og værnetingsaftaler;
b) kontraktlige forpligtelser vedrørende:
— testamenter og arv.

e) spergsmâl, der er omfattet af reglerne om selskaber,
foreninger og andre juridiske personer, herunder
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spørgsmål om disses stiftelse ved registrering eller på
anden made, deres handleevne, interne organisation
og oplosning samt om ledelsens eller deltagernes
personlige ansvar i denne egenskab for selskabets,
foreningens eller den juridiske persons forpligtelser;

liggende i Det europatiske økonomiske Fællesskabs
medlemsstater. Ved afgørelsen af, om en risiko er beliggende i disse stater, skal domstolen anvende sin egen
interne ret.

spørgsmålet om, hvorvidt en mellemmand kan binde
sin principal, eller hvorvidt et organ for et selskab,
en forening eller en anden juridisk person kan binde
denne over for tredjemand;

4. Stk. 3 finder ikke anvendelse på aftaler om genforsikring.

g) stiftelse af .trusts« eller forholdet mellem stiftere,
• trustees" og begunstigede;

Artikel 2

h) bevisspørgsmål og processuelle spørgsmål, dog med
forbehold af artikel 14.
3. Bestemmelserne i denne konvention finder ikke
anvendelse pa forsikringsaftaler, som dækker risici be-

Anvendelse af loven i en ikke-kontraherende stat
Den lov, som udpeges i denne konvention, skal finde
anvendelse, selv om det er loven i en ikke kontraherende stat.

AFSNIT II
ENSARTEDE REGLER

Artikel Î

Artikel 4

Lovvalg ved aftale

Lovvalget i mangel af aftale herom

I. En aftale er underkastet den lov, som parterne har
vedtaget. Lovvalget skal være udtrykkeligt eller fremgå
med rimelig sikkerhed af kontraktens bestemmelser eller
omstændighederne i øvrigt. Parternes lovvalg kan omfatte hele aftalen eller kun en del deraf.

1. I det omfang der ikke er foretaget et gyldigt lovvalg
i henhold til artikel 3, er aftalen underkastet loven i det
land, som den har sin nærmeste tilknytning til. Hvis rn
del af aftalen, som kan adskilles fra resten af aftalen.
har nærmere tilknytning til et andet land, kan loven i
dette land dog undtagelsesvis bringes i anvendelse pa
denne del af aftalen.

1. Parterne kan pä et hvilket som helst tidspunkt vedtage, at aftalen skal være underkastet en anden lov end
den, der forud skulle anvendes enten ifølge et tidligere
lovvalg i henhold til denne artikel eller i medfør af
jndrc bestemmelser i denne konvention. Parternes vedtagelse efter aftalens indgåelse om at underkaste aftalen
en anden lov fratager ikke aftalen dens gyldighed med
hensyn til form ifølge artikel 9 og kan ikke gribe ind i
tredjemands rettigheder.

3. Parternes aftale om anvendelse af loven i et fremmed land kan. uanset om de tillige har indgået aftale om
værneting i et fremmed land, hvis alle andre omstændigheder af betydning på aftaletidspunktet kun har tilknytning til et enkelt land, ikke medføre tilsidesættelse
af sådanne regler i dene lands lov, som ikke kan fraviges ved aftale, herefter benævnt »ufravigelige regler«.

4. Spørgsmål om eksistens og gyldighed af parternes
samtykke til, at en bestemt lov skal anvendes, afgøres
efter bestemmelserne i artikel 8, 9 og 11.

2. Med forbehold af stk. 5 er der formodning for, at
aftalen har sin nærmeste tilknytning til det land, hvor
den part, som skal præstere den for aftalen karakteristiske ydelse, på tidspunktet for aftalens indgåelse har sin
bopæl eller, hvis det drejer sig om et selskab, en forening eller en anden juridisk person, sit hovedsæde.
Indgås aftalen som led i denne parts erhvervsvirksomhed, gælder formodningen dog det land, hvor hovedforretningsstedet er beliggende, eller, hvis ydelsen efter
aftalen skal erlægges fra et andet forretningssted end
hovedforretningsstedet, det land, hvor dette andet forretningssted er beliggende.

3. Uanset stk. 2 er der i det omfang, aftalens genstand
er, en ret over fast ejendom, herunder en brugret, formodning for, at aftalen har sin nærmeste tilknytning til
det land, hvor den faste ejendom er beliggende.

4. Formodningen i stk. 2 gælder ikke for aftaler om
transport af gods. Der er for sådanne aftaler formod-
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ning for, at aftalen har sin nærmeste tilknytning til det
land, hvor transportøren på tidspunktet for aftalens
indgåelse har sit hovedforretningssted, hvis dette land
tillige er det land, hvor laste- eller lossestedet eller afladerens hovedforretningssted er beliggende. Ved anvendelse af dette stykke skal certeparner for en enkelt rejse
og andre aftaler, der har transport af gods som hovedformål, anses for aftaler om transport af gods.

S. Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis det ikke kan
afgøres, hvad der er den for aftalen karakteristiske
ydelse. Der skal ses bort fra formodningerne i stk. 2, 3
og 4, hvis det af omstændighederne som helhed fremgår, at aftalen har en nærmere tilknytning til et andet
land.

Artikel S
Visse forbrugeraftaler
I. Denne artikel finder anvendelse på aftaler om levering ni en person (»forbrugeren«) af løsøregenstande
eller t)enesteydelser med henblik på en anvendelse, der
må anses at ligge uden for hans erhvervsmæssige virksomhed, eller om ydelse af kredit til et sådant formål.

2. Uanset artikel 3 kan parternes lovvalg ikke medføre,
at forbrugeren berøves den beskyttelse, der tilkommer
ham i medfør af ufravigelige regler i loven i det land,
hvor han har sin bopæl,
— såfremt der i dette land forud for aftalens indgåelse
er fremsat særligt tilbud over for ham eller er foretaget reklamering, og han dér har foretaget de handlinger, der fra hans side er nødvendige for aftalens
indgåelse, eller

a) transportaftaler;
b) aftaler om levering af tjenesteydelser, såfremt disse
udelukkende skal præsteres i et andet land ond det,
hvor forbrugeren har sin bopæl.
5. Uanset stk. 4 finder denne artikel anvendelse på
aftaler, hvorved der for en samlet pris ydes en kombination af rejse og ophold.

Artikel 6
Individuelle arbejdsaftaler
1. Uanset artikel 3 kan parternes lovvalg i arbejdsaftaler ikke medføre, at arbejdstageren berøves den beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af ufravigelige regler
i den lov, som i henhold til stk. 2 ville finde anvendelse i
mangel af et lovvalg.

2. Uanset artikel 4 er en arbejdsaftale i mangel af et
lovvalg i henhold til artikel 3 undergivet
a) loven i det land, hvor arbejdstageren ved opfyldelsen af aftalen sædvanligvis udfører sit arbe|de, selv
om han midlertidigt er beskæftiget i et andet land,
eller,
b) hvis arbejdstageren ikke sædvanligvis udfører sit
arbejde i et bestemt land, loven i det land, hvor det
forretningssted, som har antaget arbejdstageren, er
beliggende,
medmindre det af omstændighederne som helhed fremgår, at aftalen har en nærmere tilknytning til et andet
land, i hvilket fald loven i dene land finder anvendelse.

— såfremt den anden part eller dennes représentant
har modtaget forbrugerens bestilling i dette land,
eller
Artikel 7
— såfremt aftalen angår salg af løsøregenstande, og
forbrugeren er rejst fra dette land til et andet land
og har afgivet sin bestilling dér, under forudsætning
af at forbrugerens rejse var arrangeret af sælgeren
med det formål at formå forbrugeren til at afslutte
køb.

3. Uanset artikel 4 er en aftale, der er omfattet af
nærværende artikel, i mangel af et lovvalg i henhold,til
artikel 3 undergivet loven i det land, hvor forbrugeren
har sin bopæl, såfremt den er indgået under de i stk. 2
nævnte omstændigheder.

4.

Denne artikel finder ikke anvendelse pi

Ufravigelige regler
1. Ved anvendelse af loven i et bestemt land i henhold
til denne konvention kan ufravigelige regler i loven i et
andet land, som forholdet har en nær tilknytning til,
tillægges virkning, såfremt og i det omfang disse regler
ifølge dette lands ret skal anvendes uden hensyn til,
hvilket lands lov der i øvrigt skal anvendes på aftalen.
Ved afgørelsen af, om der ber tillægges sidanne ufravigelige regler virkning, skal der tages hensyn til deres art
og formål og til følgerne af, at de anvendes eller ikke
anvendes.

2. Denne konvention medfører ingen begrænsninger i
anvendelsen af regler i domstolslandets lov i tilfælde.
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hvor disse er ufravigelige uden hensyn til, hvilket lands
lov der i øvrigt skal anvendes på aftalen.

gyldighed med hensyn til form afgøres efter loven i det
land, hvor forbrugeren har sin bopæl.

Artikel 8

6. Uanset stk. 1—4 er en aftale, hvis genstand er en ret
over fast ejendom, herunder en brugsret, undergivet
sådanne ufravigelige formkrav i loven i det land, hvor
ejendommen er beliggende, som ifølge denne lov skal
iagttages, uanset i hvilket land aftalen indgås, og uanset
hvilken lov der i øvrigt skal anvendes på aftalen.

Materiel gyldighed
I. Spørgsmål om eksistens og gyldighed af en aftale
eller af en bestemmelse i en aftale afgøres efter den lov,
som i henhold til denne konvention skulle anvendes,
hvis aftalen eller bestemmelsen var gyldig.

Artikel 10
Området for den anvendelige lov

2. En part kan dog påberåbe sig loven i det land, hvor
han har sin bopæl, for at godtgøre, at han ikke har
samtykket i aftalen eller bestemmelsen, såfremt det af
omstændighederne fremgår, at det ikke ville være rimeligt at bestemme virkningen af hans adfærd efter den i
stk. I angivne lov.

Artikel 9
Gyldighed med hensyn til form
I. En aftale, der er indgået mellem personer, som befinder sig i samme land, er gyldig med hensyn til form,
hvis den opfylder formkravene i den lov, som skal
anvendes på aftalen i henhold til denne konvention,
eller i loven i det land, hvor aftalen er indgået.

2. En aftale, der er indgået mellem personer, som befinder sig i forskellige lande, er gyldig med hensyn til
form, hvis den opfylder formkravene i den lov, som skal
anvendes på aftalen i henhold til denne konvention,
eller i loven i er af de pågældende lande.

1. Den lov, som skal anvendes i henhold til artikel
3—6 og 12, skal navnlig anvendes på spørgsmål om
a)

fortolkning;

b) opfyldelse;
c) virkningerne af misligholdelse, herunder erstatningsudmåling i det omfang, denne reguleres
af retsregler, dog kun inden for grænserne at de
beføjelser, som tilkommer domstolen efter dens
processuelle regler;
d) de forskellige ophørsmåder for forpligtelser, herunder forældelse og anden rettighedsfortabelse som
følge af fristoverskridelse;
e)

virkningerne af aftalens ugyldighed.

2. For så vidt angår fremgangsmåden ved opfyldelse og
foranstaltninger i anledning af mangelfuld opfyldelse,
skal der tages hensyn til loven pa det sted, hvor opfyldelsen sker.

Artikel
?. Når en aftale er indgået ved repræsentant, skal der
ved anvendelsen af stk. I og 2 lægges vægt på det land,
hvor repræsentanten befandt sig ved aftalens indgåelse.

4. En vil|eserklæring vedrørende en eksisterende eller
påtænkt aftale er gyldig med hensyn til form, hvis den
opfylder formkravene i den lov, som er eller ville være
anvendelig på aftalen i henhold til denne konvention,
eller i loven i det land, hvor den pågældende viljeserklænng blev afgivet.

II

Manglende handleevne
Når en aftale er indgået mellem personer, der befinder
sig i samme land, kan en fysisk person, som ville have
handleevne efter loven i dette land, kun påberåbe sig sin
manglende handleevne efter en anden lov, såfremt den
anden aftalepart ved aftalens indgåelse var eller burde
have været klar over denne manglende handleevne.

Artikel 12
Overdragelse af fordringer
5. Stk. 1—4 finder ikke anvendelse på aftaler, som er
omfattet af artikel 5, og som er indgået under de i artikel 5, stk. 2, nævnte omstændigheder. Sådanne aftalers

1. Overdragerens og erhververens indbyrdes forpligtelser i henhold bl en aftale om overdragelse af en fordring
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mod en anden person (»skyldneren«) er undergivet den
luv, som i henhold til denne konvention skal anvendes
på aftalen mellem overdrageren og erhververen.
2. Den lov, som finder anvendelse på den overdragne
fordring, afgør spørgsmål om fordringens overdragelighed, forholdet mellem erhververen og skyldneren, betingelserne for, at overdragelsen kan gøres gzldende
mod skyldneren, samt spørgsmål om, hvorvidt skyldneren er blevet frigjort for sine forpligtelser.

Artikel 16
Ordre public
Anvendelse af en regel i en ved konventionen udpeget
lov kan kun undlades, såfremt denne anvendelse ville
være åbenbart uforenelig med grundlæggende retsprincipper (»ordre public«) i domstolslandet.

Artikel 17
Artikel 13

Ingen tilbagevirkende kraft

Subrogation

Denne konvention skal i en kontraherende stat anvendes på aftaler, der er indgået efter det tidspunkt,
hvor konventionen er trådt i kraft i den pågældende
stat.

I. Når en person (»fordringshaveren«) har en ved aftale stiftet fordring mod en anden (»skyldneren«), og en
tred|cmand er forpligtet til at fyldestgøre fordringshaveren eller har fyldesrgjort denne i henhold til en sådan
forpligtelse, skal den lov, som finder anvendelse på tredlemandens forpligtelse til at fyldestgøre fordringshaveren, afgøre, hvorvidt tredjemanden over for skyldneren
kan udøve de rettigheder, som fordringshaveren havde
mod skyldneren efter den lov, som skal anvendes på
forholdet mellem disse, og, i beskrzftende fald, hvorvidt
han kan gøre dette i fuldt eller kun i begrænset omfang.
2. Samme regel finder anvendelse, hvor flere personer
er forpligtede ifølge den samme ved aftale stiftede fordring, og en af disse har fyldestgjort fordringshaveren.

Artikel 18
Ensartet fortolkning
Ved fortolkningen og anvendelsen af de foranstående
ensartede regler skal der tages hensyn til deres internationale karakter og til det ønskelige i, at der opnås ensartethed ved deres fortolkning og anvendelse.

Artikel 19
Artikel 14

Stater med mere end ét retssystem

Bevisbyrde m.v.

1. Omfatter en stat flere territoriale enheder, som hver
har sine egne retsregler vedrørende kontraktlige forpligtelser, skal hver territorial enhed anses for et land ved
fastlæggelsen af den lov, som skal anvendes i henhold til
konventionen.

I. Lovvalget i henhold til denne konvention omfatter
også lovformodnings- og bevisbyrderegler, som opstilles
i komraktretten i den lov, som skal anvendes i henhold
til konventionen.
2. Bevis for en aftale eller en viljeserklxring kan føres
ved ethvert bevismiddel, som er anerkendt i domstolslandets lov eller i en af de i artikel 9 angivne love, i
henhold til hvilken aftalen eller viljcscrklacnngen er
gyldig med hensyn til form, forudsat at sidan bevisførelse kan gennemføres for domstolen.

2. En stat, i hvilken forskellige territoriale, enheder har
deres egne retsregler vedrørende kontraktlige forpligtelser, er ikke forpligtet til at anvende konventionen i tilfælde, hvor der alene er tale om valg mellem lovene i
sådanne enheder.

Artikel

20

Artikel 15

Forrang for fdlesskabsrct

Udelukkelse af renvoi

Denne konvention berører ikke anvendelsen af bestemmelser, som på særlige områder fastsætter lowalgsregler
vedrørende kontraktlige forpligtelser, og som er eller
bliver optag« i retsakter fra De europatiske Fællesskabers institutioner eller i nationale love, der er harmoniserede til gennemførelse af sidanne retsakter.

Hvor konventionen foreskriver anvendelse af loven i et
bestemt land, skal dette forstås som en henvisning til de
i dette land gzldende retsregler med undtagelse af landets internationalprivatretlige regler.
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Artikel 21

a) artikel 7, stk. I;
b) artikel 10, stk. 1, litra e.

Forholdet til andre konventioner
Denne konvention er ikke til hinder tor anvendelse af
internationale konventioner, som en kontraherende stat
er eller bliver deltager i.

2. En kontraherende stat kan også tage et eller flere af
disse forbehold i forbindelse med en meddelelse i medfør af artikel 27, stk. 2, om udvidelse af konventionen
og kan herved begramse virkningen af forbeholdet til
alle eller nogle af de i meddelelsen narvrite områder eller

Artikel 11
Forbehold
1. En kontraherende stat kan på tidspunktet for undertegnelse, ratifikation, accept eller godkendelse forbeholde sig ret til ikke at anvende

3. En kontraherende stat kan på et hvilket som helst
tidspunkt tilbagekalde et forbehold, den har taget; forbeholdet ophører med at have virkning den første dag i
den tredje kalendermåned efter meddelelsen om tilbagekaldelsen.

AFSNIT III
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
Artikel 23
I. Hvis en kontraherende stat, efter at konventionen er
trådt i kraft for denne stat, ønsker at gennemføre en ny
lowalgsregel for en sarrlig art aftaler, som er omfattet af
konventionen, skal den give de øvnge stater, som har
undertegnet konventionen, meddelelse om sin hensigt
gennem generalsekretæren for Rådet for De europæiske
Fællesskaber.

2. Enhver stat, der har undertegnet konventionen, kan
inden for en frist på seks måneder fra datoen for meddelelsen til generalsekretæren anmode denne om at foranstalte konsultationer mellem de stater, der har undertegnet konventionen, med henblik på opnåelse af enighed.

3. Har ingen af de stater, der har undertegnet konventionen, anmodet om konsultationer inden for den
nævnte frist, eller er der ikke inden to år fra datoen for
meddelelsen til generalsekretæren opnået enighed under
konsultationerne, kan den pågældende kontraherende
stat ændre sin lovgivning som tilkendegivet. De af staten
trufne foranstaltninger skal gennem generalsekretæren
for Rådet for De europæiske Fællesskaber meddeles de
øvrige stater, som har undertegnet konventionen.

Artikel 24
1. Hvis en kontraherende stat, efter at konventionen er
trådt i kraft for denne stat, ønsker at blive deltager i en
multilateral konvention, der som sit hovedformål eller
et af sine hovedformil har at fastlægge internationalprivatretlige regler vedrørende spørgsmål, som er omfat-

tet af denne konvention, finder den i artikel 23 foreskrevne procedure tilsvarende anvendelse. Dog reduceres den i artikel 23, stk. 3, nævnte frise på to år til et år.

2. Den i stk. 1 nævnte procedure kan undlades,
såfremt en kontraherende stat eller et af De europæiske
Fællesskaber allerede er deltager i den multilaterale
konvention, såfremt dennes formål er at revidere en
konvention, som den pågældende stat allerede er deltager i, eller såfremt det drejer sig om en konvention, der
er indgået inden for rammerne af traktaterne om oprettelse af De europæiske Fællesskaber.

Artikel 25
Er en kontraherende stat af den opfattelse, at den ved
konventionen opnåede harmonisering vil blive berørt
ved indgåelsen af en overenskomst, som ikke er omfattet af artikel 24, stk. 1, kan den pågældende stat anmode generalsekretæren for Rådet for De europæiske
Fællesskaber om at foranstalte konsultationer mellem
de stater, der har undertegnet konventionen.

Artikel 26
Enhver kontraherende stat kan anmode om revision af
konventionen. I si fald skal formanden for Rådet for De
europæiske Fællesskaber indkalde til en konference om
revision.

Artikel 27
1. Denne konvention gælder for de kontraherende
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staters curopziske områder, herunder Grønland, og for
alle områder af Den franske Republik.

også for stater, for hvilke den er tr.idt i kraft på et
senere tidspunkt.

2. Uanset stk. 1

2. Konventionen fornyes stiltiende for fem år ad
gangen, medmindre den opstges.

a)

gælder konventionen ikke for Færøerne, medmindre
kongeriget Danmark fremsætter anden erklæring;

b' gælder konventionen ikke for europæiske omrider
uden for Det forenede Kongerige, hvis internationale
forbindelser varetages af dette, medmindre Det forenede Kongerige fremsætter anden erklæring vedrørende et sådant omrade;
c) gælder konventionen for De nederlandske Antiller,
såfremt kongeriget Nederlandene fremsætter erklæring herom.

3. En kontraherende stat, som ønsker at opsige konventionen, skal give generalsekretæren for Rådet for De
europæiske Fællesskaber meddelelse herom mindst seks
måneder før udløbet af tiårs-, henholdsvis femårsperioden. Opsigelsen kan begrænses til kun at angå et område, som konventionen er blevet udstrakt til ved erklæring i henhold til artikel 27, stk. 2.

4. Opsigelsen har kun virkning for den stat, som har
afgivet den. Konventionen forbliver i kraft mellem de
øvrige kontraherende stater.

3. De nævnte erklæringer kan fremsættes til enhver tid
ved meddelelse til generalsekretæren for Rådet for De
europæiske Fællesskaber.
Artikel 31
4. Appelsager, der i Det forenede Kongerige indledes
mod afgørelser truffet af rener i et af de i stk. 2, litra b,
nævnte områder, betragtes som sager, der verserer for
disse retter.

Artikel 28
1. Denne konvention er fra den 19. juni 1980 åben for
undertegnelse for de stater, der har undertegnet traktaterne om oprettelse af De europæiske Fællesskaber.

Generalsekretæren for Rådet for De europæiske Fællesskaber skal give de stater, der er parter i traktaten om
oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,
meddelelse om
a) undertegnelserne;
b) deponering af hvert ratifikations-, accept- eller
godkendelsesdokument;
c)

2. Denne konvention skal ratificeres, accepteres eller
godkendes af de stater, der har undertegnet den. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesdokumenterne deponeres hos generalsekretæren for Rådet for De europæiske Fællesskaber.

datoen for konventionens ikrafttræden;

d) meddelelser, anmodninger og erklæringer afgivet i
medfør af artikel 23—27 og 30; samt
e)

forbehold og tilbagekaldelser af forbehold i henhold
til artikel 22.

Artikel 29
1. Konventionen træder i kraft den første dag i den
tred)c måned efter deponeringen af det syvende ratifikations-, accept- eller godkendelsesdokument.
2. For stater, som har undertegnet konventionen, og
som ratificerer, accepterer eller godkender den på et
senere tidspunkt, træder konventionen i kraft den første
dag i den tredje måned efter deponeringen af ratifikations-, accept- eller godkendelsesdokumentet.

Artikel-30
1. Konventionen gælder i 10 ir fra den dag, den er
tridt i kraft i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1,

Artikel 32
Den protokol, der er knynet som bilag til konventionen,
udgør en integrerende del af denne.

Artikel 33
Den konvention, der er udfærdiget i ét eksemplar på
dansk, engelsk, fransk, irsk, italiensk, nederlandsk og
tysk, hvilke tekster har samme gyldighed, deponeres i
arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for De europæiske Fællesskaber. Generalsekretæren fremsender en
bekrsertet genpart til regeringerne i hver af de stater, der
har undertegnet konventionen.
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PROTOKOL

De høje kontraherende parter er blevet enige om følgende bestemmelse, der er knyttet som
bilag til konventionen:
Uanset konventionens bestemmelser kan Danmark opretholde de i Sølovens § 169 indeholdte regler vedrørende den lov, som skal anvendes på spørgsmål angående søtransport af
gods, og ændre disse regler uden af følge den procedure, der er foreskrevet i artikel 23 i
konventionen.

