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Overordnet; Fortrydelsesret – kan man fortryde en hestehandel? 

 

Underoverskrift; Hvilke rettigheder har en sælger/en køber, når køber ”fortryder” sit køb og vil 

returnere hesten? 

 

af Pernille Skinnerup, advokat 

 

---o0o--- 

 

Baggrund 

Inden for den seneste tid har jeg haft stadig flere sager om islandske heste, der alle 

handlede om påståede mangler, der ikke havde en påviselig fysisk karakter. 

 

Køberne påberåbte sig, at hesten løb løbsk, led af panikangst, ikke kunne tølte som lovet, 

lagde tungen over biddet, viste sig upåregnelig og aggressiv og videre af samme skuffe. 

 

En del af mine sager handler om, at kemien ikke passer, når hesten er kommet i købers 

varetægt. Hesten viser nogle sider, som køber ikke havde forventet ved hesten, og som 

forvandler glæden til bekymring, giver vågne nætter og måske anledning til mistro. 

 

Er det mangler, der kan påberåbes af en køber? Kan en køber ”bare” fortryde en handel og 

returnere hesten, hvis den ikke lever op til købers forventninger? Og hvis ja, hvornår kan det 

i givet fald ske? Og hvad hvis hesten er forringet, siden den blev leveret? 

 

Lad mig slå fast med det samme; DER ER I KØBELOVEN INGEN REGEL OM 

FORTRYDELSESRET. Medmindre parterne, hvad jeg ikke anbefaler, har aftalt sig til rette 

om fortrydelsesret - eller værre endnu prøvetid - i selve købekontrakten, kan en køber ikke 

fortryde sit køb og forlange købesummen retur mod udlevering af hesten. 

 

Når det er sagt, er der imidlertid et regelsæt i Købeloven, der i nogle tilfælde af sælgerne 

godt kan føles som om, der gjaldt en fortrydelsesret i dansk ret. 

 

Det drejer sig om det afsnit i Købeloven, der omhandler forbrugerkøb. 
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Andre køb og forbrugerkøb 

Hvis en køber af en hest efter levering må konstatere, at hesten ikke svarer overens med de 

krav, køberen har stillet, og ønsker køberen af den årsag at returnere hesten, er der for 

køber mulighed for det. Det kræver, at han kan påvise, at hesten lider af en mangel i 

købelovens forstand, at denne mangel er væsentlig, og at manglen kan tilbagedateres til før 

levering.  

 

Disse tre kriterier skal køber med ”overvejende sandsynlighed” kunne dokumentere for at 

opnå hæveadgang.  

 

I forbrugerkøb vendes bevisbyrden imidlertid om, hvis køber inden for de første seks 

måneder efter levering konstaterer en mangel ved hesten. I det tilfælde er det sælgers 

bevisbyrde at bevise, at den påviste mangel ikke var til stede på tidspunktet for levering, og 

det kan være en meget tung bevisbyrde at løfte. Der er efterhånden afsagt en del domme, 

også af Østre og Vestre Landsret, der viser, hvor tung bevisbyrden kan være.  

 

Her er det vigtigt at gøre opmærksom på, hvornår der er tale om et forbrugerkøb. Der er tale 

om et forbrugerkøb, hvor en privatperson køber en hest af en erhvervsdrivende 

(hestehandler, stutteriejer, større avler etc.) – det kommer næppe bag på nogen.  

 

MEN der er også tale om et forbrugerkøb, når en privatperson køber en hest af en anden 

privatperson, forudsat at handlen er formidlet af en erhvervsdrivende, eksempelvis en 

kommissionsstald eller en berider. Den sidste del af definitionen af et forbrugerkøb er de 

færreste opmærksom på, og det er naturligvis meget vigtigt at være på forkant med dette 

faktum, når en købsaftale skal indgås.  

 

Konsekvensen af at sætte sin hest til salg via en kommissionsstald som privatperson er 

altså, at eksempelvis den omvendte bevisbyrde, nævnt ovenfor, gælder de første seks 

måneder efter salget.  

 

”De grå sager” 

Ved enhver mangelssag skal en køber påvise, at hesten lider af en mangel, det vil sige 

afviger fra den betegnelse, hvorunder hesten er solgt og/eller er af en anden eller ringere 

beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og parternes forudsætninger burde 

være. 

 

Påviser køber dette inden for de første seks måneder i forbrugerkøb, er det sælgers 

bevisbyrde at bevise, at den manglende overensstemmelse med varebetegnelsen og/eller 

brugbarheden ikke var til stede på tidspunktet for levering.  
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Fysiske mangler i form af eksempelvis et OCD-fragment i et kodeled er uden tvivl en mangel, 

som kan påberåbes og efter omstændighederne medføre hæveadgang og gør købers 

bevisbyrde nem og sælgers bevisbyrde umulig. 

 

Men hvad med ”de grå sager”, der hvor køber ikke kan påvise en fysisk mangel, men hvor 

hesten viser en adfærd, der afviger fra, hvad køber havde forestillet sig? Kan køber 

påberåbe sig, at hesten ikke kan tølte, har vist sig aggressiv og udfarende i den nye flok, 

løber løbsk uden varsel, lægger tungen over biddet mm. Det er jo en adfærd, der ligeså godt 

kan være opstået hos køber - måske endog som følge af købers forkerte håndtering og 

ridning af hesten. 

 

Det er ”de grå sager”, der virkelig kan føles som om, at køber har en fortrydelsesret, for 

hvordan løfter sælger en bevisbyrde, der lyder på, at det har hesten ALDRIG gjort før? 

 

Ansvaret kan begrænses ved god kontrakt 

Som man vil kunne se ovenfor, er mangelsbegrebet relativt vidt, og da der i hestehandler er 

tale om en biologisk salgsgenstand, som naturligvis reagerer på miljøskift og rytterskift mm., 

er der rigtigt god grund til at skrive ekstra meget i købekontrakten, både om hestens fortid, 

fysik og sindelag og formulere en detaljeret ansvarsfraskrivelse for dens fremtidige brug i nyt 

regi.  

 

Det gælder alle handler, men særligt i forbrugerkøb. 

 

Det er også vigtigt at opfordre køberen (og skrive det ned i kontrakten) til at komme og 

prøveride hesten i alle situationer, gerne med en dygtig bisidder/underviser, og i øvrigt 

omgås hesten i alle situationer, køberen forventer at udsætte den for, når den kommer hjem 

til køber selv.  

 

Selvfølgelig skal en del af købers forundersøgelser også indebære (en opfordring fra sælger  

til) at lade hesten handelsundersøge, gerne såvel klinisk som røntgenologisk, og også gerne 

(en opfordring til) at få gennemført ridetest i overværelse af købers dyrlæge.  

 

Er man som sælger i tvivl om, hvorvidt køber kan magte hesten, bør man afstå fra at sælge 

hesten til ham/hende. Det er kun at invitere problemerne indenfor.  

 

Hvad hvis hesten er forringet? 

Hvis hesten er forringet i købers varetægt, kan køber alligevel godt returnere hesten og 

kræve den fulde købesum tilbagebetalt, hvis forringelsen ikke skyldes forhold, der kan 
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bebrejdes køber. Det kan forekomme meget uretfærdigt og urimeligt, men det fremgår 

direkte af Købeloven, at sådan er det. Er hesten f.eks. kommet til skade på folden efter at 

køber har påberåbt sig, at hesten løber løbsk og skal retur, må sælger acceptere at tage 

hesten, som den er, og tilbagebetale hele købesummen. 

 

Så meget desto mere, er der rigtig god grund til at gøre sig præventivt meget umage med at 

få afstemt forventninger om hestens fortid og fremtid, sikre sig at køber har forstået, hvad 

han køber (”masser af vilje og gå-på-mod”, ”god fremdrift”, ”kræver erfaren rytter”, ”vilje over 

middel”) og få skrevet en god kontrakt, der i videst muligt omfang minimerer risikoen for, at 

sælgers bevisbyrde bliver umulig at løfte.  

 

 

Bragt i Ishesten juni 2015 og Tölt sommeren 2015 
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