
Henrik Udsen

Aftalebinding ved 
misbrug af NemID –
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Problemstillingen

• Kan NemID-indehaveren blive aftaleretligt bundet af tredjemands misbrug 
af NemID?

• I så fald: på hvilket grundlag?
• Og i hvilket omfang?

• Indlægget drøfter ikke spørgsmålet om hæftelse for misbrug af 
betalingsmidler efter betalingsloven

• Drøfter heller ikke NemID-indehaverens eventuelle erstatningsansvar
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Det aftaleretlige udgangspunkt

• Tredjemands misbrug af NemID til at indgå en aftale på vegne af NemID-
indehaveren har karakter af falsk

• Stærk ugyldighedsgrund => NemID-indehaveren bindes ikke, selvom 
løftemodtageren var i god tro

• Ikke reguleret i aftaleloven

• Fravigelse af dette udgangspunkt?
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Danske overvejelser frem til højesteretssagerne
• Henrik Udsen, Den digital signatur – ansvarsspørgsmål (2002) (frit 

tilgængelig fra jurabog.dk)
Med anvendelsen af adfærdsfuldmagtslæren ligger det klart, at signaturindehaveren kan 
blive aftaleretligt forpligtet, når hans uagtsomme omgang med den private nøgle har 
gjort det muligt for tredjemand at misbruge den digitale signatur (s. 97)

Henrik Udsen: Uagtsomhed som aftalestiftende retsfaktum - et bidrag til den 
aftaleretlige forpligtelseslære, TfR 2006 s. 104-152

• Betænkning nr. 1456/2004 om e-signaturs retsvirkninger 
… certifikatindehaveren ved sin adfærd har givet tredjemand (modtageren) grund til at 
tro, at der foreligger et fuldmagtsforhold, f.eks. ved at hovedmanden accepterer, at en 
person optræder på en sådan måde, at tredjemand får indtryk af, at den pågældendes 
dispositioner binder hovedmanden
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De to domme fra Højesteret – U.2019.1192H og U.2019.1197H

• Sagernes nærmere omstændigheder
• Højesteret:
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U.2019.2593V
• Sagens nærmere omstændigheder
• Landsretten:

Se også om de danske afgørelser og den danske retstilstand, Susanne Karstoft, Misbrug 
af NemID til optagelse af lån, U.2019B339 
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Videre aftaleretlige implikationer?

• Princippet om aftalestiftelse gennem uagtsomme handlinger slået fast 
gennem de to højesteretsdomme

• Kan have betydning for alle former for digital aftaleindgåelse
• Den nærmere uagtsomhedsvurdering kan ikke uden videre overføres fra 

den eksisterende retspraksis til andre sagsområder 
• Hvornår kan der indtræde aftalebinding på andre områder?

08-01-2020 7


	Lysbildenummer 1
	Problemstillingen
	Det aftaleretlige udgangspunkt
	Danske overvejelser frem til højesteretssagerne
	De to domme fra Højesteret – U.2019.1192H og U.2019.1197H
	U.2019.2593V
	Videre aftaleretlige implikationer?

