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SVAR PÅ SKRIVELSE 
 

vedrørende evt. ophævelse af det nordiske forbehold over for CISG, del II 
 

Justitsministeriets sagsnr. 2005-721/38-0001 
 
 

Ved skrivelse af 7. april 2009 fra Justitsministeriet er Retspolitisk Forening blevet bedt om at give 
sine kommentarer i forbindelse med en eventuel ophævelse af Danmarks forbehold for CISG del II. 

 Foreningen skal udtale følgende:  

Overordnet set er der ikke dramatiske forskelle på CISG del II og aftalelovens kapitel 1’s 
bestemmelser. Forskelle findes – særligt i forbindelse med uoverensstemmende accept og 
muligheden for at tilbagekalde et tilbud, men disse er temmelig begrænsede, og formentlig primært 
af interesse for akademikere.  

Retspolitisk Forening vil dog trods dette foretrække, at forbeholdet ophæves, således at CISG i sin 
helhed kommer til at regulere internationale løsørekøb i dansk ret.                             
Dette skyldes hensynet til retsenhed indenfor international handel. CISG er – efter en noget tøvende 
start – blevet modtaget vel, ikke kun af lovgivere i konventionsstaterne, men også i handels- og 
standardbetingelser i mange brancher. Det forekommer derfor fordelagtigt, hvis denne (spirende) 
retsenhed understøttes ved, at national ret i konventionsstaterne i videst muligt omfang viger for den 
internationale regulering i CISG – og således også den danske aftalelov.  

Endelig foreslår Retspolitisk Forening, at man griber chancen – nu da konventionen alligevel skal 
op til revision – til også at ophæve nabolandsforbeholdet under Art. 94. Nabolandsforbeholdet 
forudsættes, jf. Art. 94, at skulle anvendes mellem nabostater med nært lovfællesskab.              
Dette gav god mening, dengang de skandinaviske lande havde enslydende købelove, men dette er 
som bekendt ikke længere tilfældet. Den danske købelov med dens korte frister og skarpe 
reaktionsmuligheder egner sig for så vidt fint til nationale køb, hvor kommunikationen er hurtig og 
hvor store transportafstande ikke gør en hævebeføjelse uønskværdig. I internationale køb – 
herunder fx køb med dansk sælger og en køber i Nord-Sverige, bliver de skrappe 
misligholdelsesreaktioner i købeloven mere problematiske. I sådanne køb er CISG’s regler, der 
tilsigter i videst muligt omfang at opretholde parternes aftalerelation, mere hensigtsmæssig.  



Konkluderende findes det, at ikke alene forbeholdet for CISG Del II, jf. CISG Art. 92, men også 
nabolandsforbeholdet, jf. CISG Art. 94, bør ophæves.                            
Hensynet til klarhed over regelgrundlaget og generel retsenhed i international handel findes at være 
bedst tjent hermed.  

På foreningens vegne 

København d. 2. juni 2009 

Bjørn Elmquist  Kristina Siig                            
formand   lektor, dr. jur. 

 


