
107 

 

Loyalitetspligten klarer sig nok 
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En dansk forfatter har beskrevet loyalitetspligten som en kamelæon, der skifter farve 

efter omgivelserne. Det er en god metafor. Man kunne også forsøge med den kendte 

metafor om elefanten: Den er svær at beskrive, men man er ikke i tvivl, når man 

møder den! Langt hen ad vejen er det nemlig sådan, det forholder sig med 

loyalitetspligten i praksis: Det er svært at sige generelt, hvad den indebærer, bortset 

noget meget overordnet, men når man er helt tæt på den konkrete aftalesituation, er 

det meget lettere at se, hvad det vil sige at være loyal over for sin aftalepart, og 

hvornår det er en opgave for retssystemet at værne mod illoyalitet.  

At man skal helt tæt på den konkrete aftalesituation for at se, hvad 

loyalitetspligten indebærer, skyldes dens karakter af en slags biforpligtelse, der 

normalt ikke kan udledes af aftalen ved normal fortolkning. En sådan biforpligtelse 

kunne få et næsten metafysisk skær over sig, hvis det ikke forholdt sig sådan, at dens 

nærmere indhold og omfang – bortset fra lovregulerede tilfælde på særlige områder – 

fastlægges på baggrund af aftalens art og parternes samlede kontraktmæssige 

forbindelse med hinanden i øvrigt. 

Man kan altså næppe på det generelle plan komme en beskrivelse af 

loyalitetspligten meget nærmere end, at der er tale om en vis pligt til at tage rimeligt 

hensyn til hinandens interesser også ud over, hvad der fremgår udtrykkeligt af 

parternes aftale, og allerede inden aftaleindgåelsen.  

Loyalitetspligten opererer i samme område som visse lovregler, f.eks. 

rimelighedsstandarden i aftalelovens § 36, visse almindelige fortolkningsprincipper og 

domstolenes almindelige tendens til at fortolke aftaler ud fra en antagelse om, at 

parterne som udgangspunkt har haft til hensigt at indgå en aftale, der fører til 

sædvanlige og rimelige resultater for parterne. 

Referenten mener, at det vil være gavnligt at løfte loyalitetspligten frem i 

lyset, og måske mere, end der hidtil har været tendens til, måske særligt i Sverige. Det 

vil sige påberåbe sig den mere og begrunde flere afgørelser med den. Synspunktet er, 

at det af retssystematiske grunde er bedre, hvis afgørelser af kontraktretlige spørgsmål 

træffes på grundlag af en regel med et navn, så at sige, som man som aftalepart kan 

tage højde for. Referenten ser alternativet sådan, at domstolene ad andre veje kan nå 

frem til de samme konkrete resultater, f.eks. ved at indfortolke visse forudsætninger 

om en bestemt adfærd i visse situationer, men det vil ske uden den gennemskuelighed, 

som anvendelsen af en egentlig selvstændig regel giver.  

Dette synspunkt har selvfølgelig noget for sig, men der er også 

modsynspunkter. Retssystematiske hensyn er vigtige, men dog næppe helt så vigtige, 

hvis de, som det formentlig er tilfældet her, ikke har sammenhæng med væsentlige 

praktiske hensyn eller behov. Og det er i høj grad spørgsmålet, om der er et sådant 

praktisk behov for at få givet loyalitetspligten en mere fremtrædende selvstændig 

platform, hvis realiteten er, at konkrete retstvister i tilfælde, hvor man ikke 

udtrykkeligt påberåber sig eller anvender en loyalitetspligt opfattet som et 



Lars Hjortnæs 

108 

 

selvstændigt princip ved siden af princippet om aftalefrihed, kan løses på omtrent den 

samme måde som med en sådan påberåbelse og anvendelse. 

Efter min opfattelse er loyalitetspligten med sit abstrakte indhold en realitet, 

men den er det alene i det omfang, der efter de praktiske erfaringer har vist sig at være 

brug for det. Og et sådant princip, der ikke kan gives et mere operationelt generelt 

indhold end tilfældet er, og som ikke er fastsat ved lov, bør måske anvendes med 

passende varsomhed netop i respekt for, at det kun er, når man ser den konkrete 

aftalesituation helt tæt foran sig, at man har reel mulighed for at vurdere, om en 

bestemt adfærd er loyal eller illoyal i forhold til modparten?  

Man kan sige, at det derfor i grunden er naturligt og fornuftigt, at man 

retspraksis måske er lidt tilbageholdende med bruge loyalitetspligten, i hvert fald som 

en hoved- eller eneste begrundelse for en afgørelse - hvad enten det nu drejer sig om 

aftalefortolkning, brug af retsmidler i henhold til aftalen eller f.eks. om erstatning. Og 

derfor gør det måske heller ikke så meget, at det kan være svært at udlede klare 

generelle retningslinjer af de spredte retsafgørelser, der findes – det er netop, fordi de 

i så høj grad må forstås i lyset af den konkrete aftalesituation. 

En form for bevidst ”promovering” af loyalitetspligten i kontraktforhold 

kunne måske endda få den uheldige virkning, at grundsætningens betydning vokser ud 

over det, hvad der er direkte affødt af et oplevet praktisk behov for at have en 

stopklods, et værn mod adfærd, der anses som uacceptabel i aftaleforhold, selv om 

parterne ikke har taget udtrykkeligt højde for den. Der kan måske være en fare for, at 

meget skønsprægede regler, som der gøres meget ud af i juridisk teori og retspraksis, 

kan få ligesom deres ”eget liv”, hvor den ene afgørelse giver afsæt for den næste, så 

man uden helt at overveje det, kommer længere væk fra udgangspunktet, end der 

egentlig var behov for. Og man kan da i høj grad spørge, om det er rimeligt at løbe 

denne risiko med en sådan helt abstrakt regel som loyalitetspligten, der ikke er 

gennemført ved lov? 

Moral er noget, man tilegner sig i det virkelige liv, en hensigtsmæssig måde 

at omgås hinanden på. Moral er ikke noget, man taler om. Sådan skrev for mange år 

siden den norske romanforfatter Agnar Mykle – ganske vist i en helt anden 

sammenhæng og nok med et glimt i øjet, men ordene er gode til at minde om, hvorfor 

loyalitetspligten, som er en moralsk præget grundsætning, måske mere bør ses som 

den nævnte stopklods i konkrete situationer, end som et positivt styrende princip. Som 

referenten så rigtigt skriver, er det i dag svært at forestille sig nogen, der vil fastholde 

det gamle princip om aftalefrihed 100 pct., men det er ikke fordi, der er noget galt 

med det princip, men fordi vi i det virkelige nutidige liv har tilegnet os den erfaring, at 

det må modificeres, fordi det under nutidens mere omskiftelige vilkår og hastige 

udviklinger ikke er en hensigtsmæssig måde at omgås hinanden på i forbindelse med 

aftaleforhold.  

Jeg tror, man kan stole på, at domstolene uden at bedrive ”breakfast 

jurisprudence” både nu og fremover vil undgå at blåstemple en konkret adfærd i 

aftaleforhold, der anses for uacceptabel – og måske er det netop det, loyalitetspligten 

er egnet til at give mulighed for?    

 


