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1 Innledning 

 

1.1 Avhandlingens problemstilling 

Problemstillingen i denne avhandlingen er hvorvidt en part som trekker seg fra 

kontraktsforhandlinger før kontrakt er inngått, kan bli erstatningsansvarlig etter engelsk 

rett for det tap motparten har lidt ved å delta i avbrutte kontraktsforhandlinger. 

 

 

1.2 Bakgrunn for problemstillingen 

Kontraktsforhandlinger kan være svært ressurskrevende.  De kan strekke seg over lang 

tid, involvere flere parter og utallige dokumenter.  Partene lager og forkaster utkast til 

kontrakt underveis, og kommer til enighet om visse punkter mens det gjenstår å 

forhandle videre om andre punkter.  De rådfører seg også ofte med ulike konsulenter, 

deriblant jurister i utformingen av kontrakten.  Dersom partene ikke befinner seg på 

samme sted, kan forhandlingene også innebære store reiseutgifter. 

 

Ved kjøp av virksomheter kan det bli gjennomført en due dilligence som kan være svært 

kostnadskrevende.  Ofte kan det at en kontrakt ennå ikke er inngått kun oppfattes som 

en formalitet for partene, som derfor takker nei til andre lukrative 

kontraheringsmuligheter.  I andre tilfeller igjen hvor kontrakt synes nærliggende, 

påbegynner partene den faktiske utføringen av kontrakten, i det minste kan det være at 

de foretar omfattende forberedelser.  Påbegynnelsen kan for eksempel bestå i at partene 

omstrukturerer bedriftene sine, dersom formålet med forhandlingene er at disse skal 

fusjonere.  En konsekvens av en slik prosess kan være at arbeidsplasser går tapt og at 

ansatte må sies opp. 

 

Dersom partene inngår den påtenkte kontrakten, er disse tiltakene ikke bortkastet – 

partene har oppnådd det de ville og har i forkant vurdert det som lukrativt å inngå 

kontrakten til tross for en ressurskrevende prosess.  Avhandlingens problemstilling 



 

  2

                                                

aktualiseres når den ene parten trekker seg fra forhandlingene før kontrakt oppnås.  Den 

annen part ender opp uten noen kontrakt og alle ressursene denne har investert i 

forhandlingene, samt eventuelle alternative kontraheringsmuligheter, er tapt. 

 

Omfanget av, og hvilke poster som skal medregnes i dette tapet, er en diskusjon i seg 

selv.  En særlig vanskelig problemstilling er hvordan man skal verdsette tapte 

kontraheringsmuligheter og det at motparten kan ha fått tilgang til 

forretningshemmeligheter.  Fremstillingen ovenfor tar verken sikte på å være 

uttømmende hva gjelder angivelsen av de ressurser som måtte gå med til 

kontraktsforhandlingene, eller å være noen drøftelse av hvilke poster som faller inn 

under et mulig erstatningsansvar.  Den er kun ment som en illustrasjon på 

problemstillingens aktualitet.  Hvilke tap som måtte oppstå i det enkelte tilfelle vil bero 

på de konkrete omstendighetene.  Jeg vil i den videre fremstillingen kun tale om 

”erstatning for tap”, uten å gå nærmere inn på hvilke poster som kan være omfattet. 

 

Jussen har de senere årene blitt internasjonalisert.  Kontrakter fremforhandles og 

gjennomføres over landegrensene, og partene er av ulik nasjonalitet og har ulike 

rettstradisjoner.  Engelsk rett er interessant fordi England er en av våre viktigste 

handelspartnere.  I tillegg er England et internasjonalt finanssentrum, noe som gjør at 

engelsk rett ofte er det rettssystemet partene velger skal regulere deres forhold gjennom 

såkalte lovvalgsklausuler.1 Det er derfor viktig å ha kjennskap til dette rettssystemets 

regulering av kontraktsforhandlinger. 

 

 

1.3 Problemstillingens rettslige plassering 

Avhandlingens problemstilling er del av det større problemkomplekset prekontraktuelt 

ansvar.  Dette omhandler spørsmål om, og i så fall i hvilken grad, parter i 

kontraktsforhandlinger har plikter og rettigheter i forhold til sin forhandlingsmotpart. 

Interessen for, og anerkjennelsen av, dette problemkomplekset varierer fra land til land.  

Det er også forskjeller mellom de ulike rettssystemene som anerkjenner et slikt ansvar, i 

hvordan de nærmere har valgt å løse de ulike problemstillingene som kan oppstå.  Mens 

temaet for eksempel behandles under en kontraktsrettslig synsvinkel i noen 
 

1 McKendrick, Ewan. Contract Law. Text, Cases and Materials. University Press. Oxford, 2003 s. 2. 
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rettssystemer, anses det for å falle inn under erstatningsretten i andre.  I Norge er 

problemstillingen først og fremst behandlet av Lasse Simonsen.2  Simonsens 

problemstilling er hvorvidt partene er underlagt en lojalitetsplikt overfor hverandre i den 

prekontraktuelle fasen, og hvorvidt brudd på denne blant annet vil føre til 

erstatningsrettslig ansvar for motpartens tap.3  I Tyskland har spørsmålene omkring et 

prekontraktuelt ansvar og dets innhold vært gjenstand for større diskusjon og interesse i 

den juridiske litteraturen.  Temaet er uløselig knyttet til læren om culpa in contrahendo 

som ble lansert av Jhering i 18614 og innebærer et kontraktsrettslig ansvar.  I dag er 

ansvaret lovfestet i Bürgerliches Gesetzbuch ( heretter: BGB) § 311(2) 1 og 2. 

 

 

1.4 Avhandlingens formål 

Formålet med avhandlingen er å analysere hvordan engelsk rett behandler spørsmålet 

avhandlingen reiser.  I fremstillingen vil jeg imidlertid trekke linjer til hva jeg vil kalle 

den ”kontinentale”, herunder den norske, tilnærmingen til spørsmålet.  Som det vil 

fremgå er det til en viss grad mulig å tale om en slik felles kontinental tilnærming til 

problemstillingen.  Formålet er ikke med dette å foreta en fullstendig komparasjon 

mellom den engelske og den kontinentale tilnærmingen, heller ikke å gi en fullstendig 

analyse av den sistnevnte.  Fokuset vil være på engelsk rett.  Jeg vil analysere engelsk 

retts forhold til den kontinentale løsningen, ved å spørre om denne også anerkjennes i 

engelsk rett.5  Dette nødvendiggjør en kort redegjørelse for innholdet i den kontinentale 

tilnærmingen til avhandlingens problemstilling.  En slik vinklig åpner også for å trekke 

noen slutninger med hensyn til eventuelle likheter og ulikheter mellom landenes 

tilnærming. 

 

 
2 Simonsen, Lasse. Prekontraktuelt ansvar.  Universitetsforlaget.  Oslo, 1997. 
3 Simonsen s. 5. 
4 Jhering, Rudolf von.  Culpa in Contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection    
   gelangten Verträgen.  Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts.    
   Vol.4 s. 1-112, 1861.  
5 For metodiske spørsmål ved en slik tilnærming, se avsnitt 1.6.1.  
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1.5 Avgrensninger 

Dersom partene når sitt mål og inngår en kontrakt, er vi utenfor temaet for denne 

avhandlingen.  Eventuelle konflikter som måtte oppstå mellom partene på bakgrunn av 

kontrakten vil måtte finne sin løsning i kontraktsretten. 

 

I denne forbindelse må det gjøres en ytterligere presisering.  Også når partene har 

inngått en kontrakt kan deres opptreden i den prekontraktuelle fasen være et tema.6  En 

usann faktaopplysning har for eksempel vært utslagsgivende for at partene inngår en 

kontrakt som uten denne opplysningen ikke ville blitt inngått.  Også konflikter som 

måtte oppstå på bakgrunn av slik opptreden må løses etter kontraktsrettens regler, og er 

ikke tema her.7  Dette konkrete eksempelet hører i engelsk rett inn under den 

kontraktsrettslige læren om ”misrepresentation”.8

 

Fordi forutsetningen for avhandlingen er at den forventede kontrakten som er gjenstand 

for forhandlinger ikke kommer i stand, er vilkårene for når en kontrakt foreligger i sin 

alminnelighet heller ikke tema for avhandlingen.  Jeg gir derfor ingen generell  

redegjørelse for verken formelle eller materielle krav som måtte foreligge etter engelsk 

rett for at et dokument skal være en kontrakt.  Disse reglene vil kun bli behandlet der 

det er nødvendig for fremstillingen, og i den grad som kreves for forståelsen av det 

konkrete spørsmålet som behandles.    

 

 

1.6 Metode og rettskilder 

 

1.6.1 Innledning 

Fordi denne avhandlingen er en fremstilling av engelsk rett, byr den på flere 

utfordringer for en norsk jurist.  For det første krever en slik fremstilling at man har 
 

6 Hondius, Ewoud H. Precontractual Liability.  Reports to the XIIIth Congress InternationalAcademy of   
  Comparative Law. Montreal Canada 18-24 august 1990. Hondius, Ewoud H. (red.)  General report. s.   
  1-29.  Kluwer Law and taxation Publishers. Deventer og Boston, 1991 s. 24;  Allen, D.K.   
  Precontractual Liability.  Reports to the XIIIth Congress International Academy of Comparative Law.   
  Montreal Canada 18-24 august 1990. Hondius, Ewoud H.(red.).   England. s.125-145.  Kluwer Law and   
  taxation Publishers.  Deventer og Boston, 1991 s. 127-135.   
7 Allen s. 125 for en slik oppdeling. 
8 Furmstone, Michael. Chesire, Fifoot & Furmston’s Law of Contract. 14th edition.  Butterworths.   
  England, 2001 kapittel 9. 
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avstand til sin egen rettsbakgrunn og sitt eget rettssystems systematikk.  I fremstillingen 

av den komparative metode uttaler Zweigert & Kötz: ”one must never allow one’s 

vision to be clouded by the concepts of one’s own national system; always in 

comparative law one must focus on the concrete problem.”9  Betraktningen har 

gyldighet også for denne fremstillingen, selv om den ikke er en fullstendig 

komparasjon.  En kan ikke forutsette at ulike rettssystemer har lik systematikk.  Hvis 

man gjør det, står man i fare for at konklusjonene blir påvirket av måten 

problemstillingene er stilt på.  Konkret for denne avhandlingen betyr dette at man ikke 

må lete etter grunnlaget for erstatning kun der man finner det i norsk rett, men 

undersøke om engelsk rett gir svar på problemstillingen under andre, og kanskje for 

norske jurister, ukjente doktriner.  For det andre, og dette henger sammen med det 

første; man må også ha avstand til sin nasjonale juridiske metode og benytte den 

engelske.10  Engelsk retts svar på spørsmålet om erstatning for tap ved avbrutte 

kontraktsforhandlinger finner en ikke ved å bruke norsk fremgangsmåte. 

 

Som det fremgår av avsnitt 1.4 vil jeg til en viss grad også trekke linjer til andre 

rettssystemers tilnærming til avhandlingens problemstilling, ved å spørre om engelsk 

rett har valgt samme løsning som disse.  Strengt talt kan dette synes å stride mot den 

metoden som er skissert ovenfor i og med at jeg skal ha avstand til mitt eget rettssystem 

i behandlingen av det engelske.  Som nevnt i avsnitt 1.4 er det til en viss grad mulig å 

tale om en felles kontinental tilnærming til problemstillingen avhandlingen reiser.  Når 

flere rettssystemer har enes om en og samme løsning, er det etter min mening forsvarlig 

også å analysere engelsk retts forhold til denne løsningen.  Særlig gjelder dette når flere 

av de landene det er tale om i andre henseender, både sosialt og økonomisk, har mange 

fellestrekk med England.  Det ville ikke være unaturlig om disse landende har valgt 

likende løsninger.  Som norsk jurist, og i denne sammenheng kontinental jurist, er dette 

et interessant perspektiv.  Det sentrale hva gjelder metoden som benyttes i 

avhandlingen, er at dersom det viser seg at den kontinentale løsningen mangler 

motstykke i engelsk rett, er ikke analysen av engelsk rett med dette fullstendig.  

Oppgaven blir da, i tråd med det som er sagt ovenfor, å analysere andre mulige grunnlag 

 
9 Zweigert, Konrad & Kötz, Heinz.  An Introduction to Comparative Law, volume one. Second Edition.  
  Clarendon Press.  Oxford, 1987 s. 31. 
10 Zweigert & Kötz s. 32. 
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som kan føre til et erstatningsansvar for tap som kan oppstå ved avbrutte forhandlinger 

etter engelsk rett. 

 

 

1.6.2 Kort om engelsk juridisk metode 

Jeg vil i dette avsnittet gi en kort innføring i den engelske juridiske metode.   

 

Det engelske regelverket kan deles i tre: common law, statue law og equity.11  Common 

law er ”judge-made law” 12– det er regler utledet fra rettspraksis. Avhandlingens 

problemstilling er ikke underlagt en alminnelig lovregulering og må finne sin løsning i 

common-law.  Jeg vil i den forbindelse gi en kort oversikt over domstolene og særlig 

presedenslæren.  Jeg behandler kun domstoler av interesse for avhandlingens tema. 

 

Sentralt i engelsk juridisk metode er presedenslæren.  I denne ligger at avgjørelser 

avsagt av en domstol er bindende for alle domstoler av lavere rang enn denne.13  Av 

dette følger at avgjørelser fra House of Lords, som er Englands øverste domstol, er 

bindende for samtlige domstoler ved avgjørelser av liknende saker.  I 1966 avgjorde 

House of Lords at den ikke lenger skulle være bundet av sine egne avgjørelser, slik den 

hadde vært frem til da.14  Neste domstol på rangstigen er Court of Appeal.  Denne er 

delt i Civil Division og Criminal Division.  Avhandlinges tema hører inn under 

førstnevnte.  Deretter kommer High Court som er delt i tre avdelinger hvor Queen’s 

Bench Division og Chancery Division er de sentrale i denne sammenheng.   

 

En avgjørelse er etter presedenslæren bindende for underordnede domstoler uavhengig 

av om den er en enkeltavgjørelse, eller en av mange avgjørelser med samme resultat.  

Dette gjelder også uavhengig av om den er ung eller gammel og uavhengig av om 

forholdene rundt avgjørelsen, slik som de sosiale og økonomiske, er forandret.15  

 
11 Geldart, William.  Introduction to English Law.  11th Edition. Sir David Yardley (red.) Oxford  
    University Press.  Oxford og New York, 1995. 
     s. 1og 2. 
12 Whincup, Michael H.  Contract Law and Practice.  The English System and Continental Comparisons.   
    Second revised and enlarged edition.  Kluwer Law and Taxation Publishers.  Deventer og Boston,   
    1992. s. 1.  
13 Zweigert & Kötz s. 267. 
14 [1966] 1 W.L.R 1234 (HL) s. 1234. „Practice statement“ 
15 Zweigert & Kötz s. 267. 
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Engelske domstoler har imidlertid metoder for å rettferdiggjøre at det i realiteten velges 

en annen løsningen enn den som allerede er fastslått.  For det første må tidligere 

avgjørelser tolkes.  Det er kun en avgjørelses ”ratio decidendi” som er bindende, og 

hvilke deler av en avgjørelse dette er, er ikke alltid klart.  Dessuten må også et ratio 

decidendi tolkes og gis et meningsinnhold.     

 

Avgjørelser fra lavere domstoler er ikke bindende for domstoler av høyere rang. 

Dersom flere avgjørelser går i samme retning, vil disse ha en viss autoritet også for de 

overordnede domstolene, uten i seg selv å være bindende for disse.16

 

Juridisk teori er også i økende grad blitt anerkjent som en rettskilde.  Verdien som 

rettskilde vil selvsagt avhenge av det enkelte verks kvalitet og forfatterens status.17  

 

For denne avhandlingens del betyr dette at svar først og fremst må finnes i rettspraksis 

og en analyse av denne.  Dersom det finnes en avgjørelse av House of Lords, vil denne 

være uttrykk for gjeldende rett så sant ikke domstolen selv har funnet å kunne fravike 

den i en senere avgjørelse.  House of Lords avgjørelse i saken Walford v. Miles18 

(heretter i teksten: Walford) har for eksempel betydning for flere spørsmål som reises i 

denne avhandlingen, og utgjør således en avgjørende kilde for disse spørsmålene.  Hvis 

House of Lords ikke har avgjort et bestemt spørsmål, er det legitimt å se hen til 

avgjørelser fra de lavere instansene.  Trekker flere avgjørelser i samme retning, kan 

dette tas til inntekt for en sikrere regel enn i de tilfeller hvor det kun foreligger en enkelt 

avgjørelse.  Det må imidlertid understrekes at dersom det ikke finnes en avgjørelse av 

House of Lords, er rettstilstanden å anse for usikker, og ingen sikre slutninger kan 

trekkes med hensyn til gjeldende rett. 

 

 

1.6.3 Metodespørsmål knyttet til innholdet i den kontinentale doktrinen om god 

tro 

Som nevnt i avsnitt 1.4. er det mulig å finne en fellesnevner i de kontinentale 

rettssystemenes tilnærming til problemkomplekset prekontraktuelt ansvar og 
 

16 Geldart s. 7.  
17 Geldart s. 17. 
18 [1992] 1 ALL ER 453 (HL). 
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problemstillingen avhandlingen reiser.  Disse har i større eller mindre grad åpnet for en 

generell ”doktrine” som underlegger partenes opptreden i kontraktsforhandlinger visse 

normer.  Etter denne ”kontinentale doktrinen” må partene forhandle med hverandre i 

”god tro”.  Tema i avsnitt 3.2 er innholdet i denne doktrinen slik den er utviklet i de 

kontinentale rettsystemene.  Dette fordrer noen kommentarer om den metoden som er 

benyttet for å kartlegge doktrinens innhold.  

 

Avsnittet er ikke ment å gi noen grundig rettskildebasert analyse av doktrinen, men 

snarere en illustrasjon og kort innføring i den grunnleggende ideen som doktrinen er 

bærer av.   Jeg har valgt å behandle doktrinen som et ”kontinentalt” fenomen, fremfor å 

gi en grundig analyse av de ulike nasjonale løsningene.19  Jeg har derfor med eksempler 

fra ulike kontinentale rettssystemer.   Jeg har også sett hen til ”The Principles of 

European contract law”20 i min fremstilling av doktrinen.  Dette er prinsipper utarbeidet 

av en gruppe jurister fra alle medlemslandene i den Europeiske Union og er ment å 

fungere som et arbeidsredskap for parter ved inngåelse av og gjennomføring av 

internasjonale kontrakter.  Partene kan selv velge å la sitt forhold bli regulert av disse 

prinsippene.21  For denne fremstillingens del er de av interesse, fordi de er ment å være 

uttrykk for en felles europeisk oppfatning på kontraktsrettens område.  Prinsippenes 

holdning til en doktrine om god tro er en interessant illustrasjon i tillegg til de nasjonale 

utrykkene. 

 

 

1.7 Den videre fremstillingen 

I kapittel 2 vil jeg kort redegjøre for hovedregelen i engelsk rett om partenes ansvar for 

tap ved avbrutte kontraktsforhandlinger.  Herunder vil jeg også knytte noen 

kommentarer til de hensyn som kan tale for å gjøre unntak fra denne hovedregelen.  I de 

påfølgende kapitler vil jeg behandle de regler som eventuelt kan danne grunnlag for et 

 
19 Litteraturen bruker ofte dette samlebegrepet i behandlingen av prekontraktuelt ansvar , se for eksempel:   
   Cohen. Nili. Pre-contractual Duties: Two Freedoms and the Contract to Negotiate. I: Good Faith and   
   Fault in Contract Law. s. 25-56. Beatson and Friedman (red.).  Clarendon Press. Oxford, 1995 s. 28;   
   Simonsen s. 6; Hondius s. 4 flg.  
20Lando & Beale (red.). Principles of European Contract Law Part I and II. Combined and revised.   
   Prepared by The Commission on European Contract Law. Kluwer Law International. Hague, London  
   og Boston, 2000.  
21 Se art. 1:101 (2). 
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krav på erstatning ved avbrutte forhandlinger.  Jeg vil begynne med den kontinentale 

løsningen som er å underlegge partene i forhandlinger en plikt til å forhandle i god tro. 

Dette vil jeg gjøre i kapittel 3.  Oppgaven blir først å redegjøre kort for hva som ligger i 

denne doktrinen og hvilke følger det har at partene handler i strid med denne.  Deretter 

vil jeg behandle spørsmålet om en slik doktrine er anerkjent i engelsk rett, og hvorvidt 

den kan danne grunnlag for et krav på erstatning.  De neste kapitlene tar sikte på å 

analysere andre doktriner i engelsk rett som kan danne grunnlag for et krav på 

erstatning.  I kapittel 5 vil jeg behandle læren om ”restitusjon av uberettiget berikelse”.  

Læren kan i visse tilfeller danne grunnlag for et krav på erstatning, men de nærmere 

vilkårene for dette gjør dens anvendelsesområde noe snevert hva gjelder avhandlingens 

problemstilling.  I kapittel 6 behandler jeg hva jeg vil kalle ”sideavtaler”.  Her er 

spørsmålet om forpliktelser partene har påtatt seg under forhandlinger, kan gis 

kontraktsrettslig virkning.  I kapittel 7 vil jeg kort analysere hvorvidt den skuffede part 

kan søke erstatning for sitt tap i den alminnelige erstatningsretten (”tort”).  I kapittel 8 

vil jeg sammenfatte avhandlingen og trekke noen konklusjoner med hensyn til engelsk 

retts tilnærming til, og løsninger på  problemstillingen.  Herunder vil jeg knytte noen 

kommentarer til den engelske tilnærmingen til problemstillingen kontra den 

kontinentale.  

2 Hovedregel: hver part bærer sitt tap 

 
 

2.1 Innledning 

Hovedregelen etter engelsk rett er at hver part bærer sitt tap dersom forhandlingene ikke 

fører til en kontrakt.22 Utgangspunktet er dermed at den parten som trekker seg fra 

forhandlingene ikke er erstatningsansvarlig overfor sin motpart.  Som det vil fremgå 

under behandlingen av innholdet i den kontinentale plikten til å forhandle i god tro, er 

dette også hovedregelen i de kontinentale rettssystemene.23

 

 
22 Allen s. 135. 
23 Se kapittel 3.  
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2.2 Hovedregelens begrunnelse 

Den tradisjonelle begrunnelsen for denne hovedregelen er først og fremst prinsippet om 

kontraktsfrihet.  Dette er i likhet med i Norge24 et grunnleggende prinsipp i engelsk 

kontraktsrett.25 Prinsippet har to sider: den positive kontraktsfriheten og den negative 

kontraktsfriheten.26  I partenes positive kontraktsfrihet ligger at partene er fri til å inngå 

en kontrakt med det innhold de måtte ønske.  Det er begrensninger i denne friheten, 

både hva gjelder innhold og mulige kontraktsparter, men det behandles ikke videre her.  

 

Den negative kontraktsfriheten er friheten til ikke å inngå kontrakt, og det er denne 

siden av prinsippet som er av særlig interesse for denne fremstillingen. I dette ligger at 

ingen skal kunne påtvinge noen en kontrakt, verken motparten eller domstolene.  Før 

endelig kontrakt er inngått, skal partene etter dette prinsippet fritt kunne trekke seg fra 

videre forhandlinger.  Et eventuelt ansvar overfor motparten må bygge på fri vilje. 

 

Et erstatningsansvar overfor motparten dersom man trekker seg fra forhandlinger, vil 

støte mot dette prinsippet.  Avhengig av det nærmere innholdet i et slikt ansvar, kan  

realiteten i ytterste konsekvens bli, at en part er tvunget til å inngå en kontrakt han ikke 

ønsker fordi et erstatningsansvar overfor motparten vil bli for tyngende.   Det sentrale er 

at ethvert ansvar som blir pålagt forhandlingspartene før kontrakt er inngått, er et 

inngrep i deres rett etter dette prinsippet til selv å velge om de vil bli bundet eller ikke.   

Kontraktsfrihetens sterke stilling i engelsk rett kommer blant annet til uttrykk i kravet til 

” certainty”.  Dette er et krav som stilles til et dokument for at det skal være en 

kontrakt.27  Det praktiseres til dels strengt, og jeg vil komme tilbake til det senere.  

 

I tillegg til prinsippet om kontraktsfrihet kommer hensynet til formålet med 

kontraktsforhandlinger.   Kontraktsforhandlinger er i stor grad et spill hvor begge parter 

er interessert i å oppnå en mest fordelaktig kontrakt for seg selv, vel vitende om at dette 

målet ikke nødvendigvis blir nådd.  Partene tar altså en risiko ved å delta i slike 

forhandlinger.  I den type kontraktsforhandlinger som behandles her, er partene 

profesjonelle aktører, det må i alle fall forutsettes at de bistås av profesjonelle.  Det er 
 

24 Woxholt, Geir Avtaleinngåelse, ugyldighet og tolkning. 4. utgave. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2001.  
    s. 22.  
25 McKendrick (2003) s. 7. 
26 Cohen s. 25; McKendrick (2003) s. 7. 
27 Anson, William Reynold.  Anson’s Law of Contract. 28th Edition. Beatson, J (ed.) Oxford University  
    Press.  Oxford, 2002, s. 61. 
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da et naturlig utgangspunkt at når de tar en kalkulert risiko, må de også bære tapet hvis 

risikoen realiseres.  Dommer Barry J har uttrykket det slik i avgjørelsen William Lacey 

(Hounslow) Ltd. v. Davis. (heretter i teksten: William Lacey)28: 

 

”If a builder is invited to tender for certain work, either in compensation or 

otherwise, there is no implication that he will be paid for the work – sometimes 

the very considerable amount of work – involved in arriving at his price: he 

undertakes this work as a gamble, and its cost is part of the overhead expenses of 

his business which he hopes will be met out of the profits of such contracts as 

are made as a result of tenders which prove to be successful.”29  

 

Etter å ha uttalt at partene fritt må kunne trekke seg når som helst og for hvilken som 

helst grunn, uttrykker Farnsworth seg slik om innholdet i prinsippet om kontraktsfrihet 

og partenes kalkulerte risiko ved å innlate seg på kontraktsforhandlinger:  

 

”At the root of this view of the precontractual period is what I call the common 

law`s “aleatory view” of negotiations: a party that enters negotiations in the hope 

of the gain that will result from ultimate agreement bears the risk of whatever loss 

results if the other party breaks off the negotiations.”30  

 

Et ansvar for motpartens tap ved mislykkede kontraktsforhandlinger vil innebære en 

forskyvning av risikoen mellom partene. 

 

Hovedregelen finner også sin begrunnelse i visse særtrekk ved ”common law”-systemet.  

Dette systemet bygger i stor grad på tanken om gjensidighet.  Man blir kun bundet 

dersom man får noe igjen fra motparten.  Dette har kommet til uttrykk i kontraktsrettens 

krav til ”consideration”, noe jeg vil komme tilbake til.  Ideen om et prekontraktuelt 

ansvar, bygget på tanker om lojalitet og forventninger med hensyn til motpartens 

opptreden, er som Simonsen påpeker lite forenelig med en slik tankegang.31

 

 
28 [1957] W.L.R. I s. 932 (QB). 
29 [1957] W.L.R. I s. 932 (QB) 934. 
30 Farnsworth. E. Allan.  Precontractual Liability and Preliminary Agreements: Fair dealing and Failed  
    negotiations.  I: Columbia Law Review, volume 87 (2) 1987, s. 217-294, s. 221. 
31 Simonsen s. 141. 
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2.3 Hensyn som taler for begrensninger i kontraktsfriheten 

En ubetinget praktisering av prinsippet om kontraktsfrihet kan føre til urimelige 

resultater og i verste fall misbruk.  Dette er mothensyn som begrunner at det bør gjøres 

begrensninger i partenes kontraktsfrihet.  En begrensning i denne friheten vil være å 

pålegge den parten som trekker seg fra forhandlingene et erstatningsansvar ovenfor 

motparten.   

 

Det kan tenkes ulike situasjoner hvor gode hensyn taler for å pålegge en part ansvaret 

for motpartens tap ved mislykkede forhandlinger.  Et eksempel er den situasjonen hvor 

en av partene i løpet av forhandlingene mister interessen for å inngå den påtenkte 

kontrakten, men ikke opplyser sin motpart om dette.  Motparten fortsetter 

kontraktsforhandlingene uvitende om at sjansene for å oppnå kontrakt er betraktelig 

redusert.  Et annet eksempel på en situasjon hvor rettferdighetshensyn taler for å 

pålegge en part ansvar for motpartens tap, er hvor motivet for å inngå i forhandlinger 

ikke er å ende opp med en kontrakt i det hele tatt, men snarere å oppnå en alternativ 

vinning.  Et eksempel er forhandlinger om salg av en næringseiendom, kun for å finne 

ut hvilken markedsverdi den har.  

 

Av disse enkle eksemplene fremgår det at full frihet i forhandlingsfasen ikke alltid vil 

være den beste løsningen.  Argumentet om at hver part handler på egen risiko og derfor 

må bære sitt eget tap dersom denne risikoen materialiserer seg, er ikke like 

overbevisende i slike situasjoner.  Rettferdighets- og rimelighetshensyn taler derfor for 

at det i visse situasjoner kan være aktuelt å pålegge en part ansvar for motpartens tap. 

 

Uavhengig av rettssystem kan også begrensinger i kontraktsfriheten begrunnes i 

hensynet til effektiv ressursbruk.  Store ressurser går til spille dersom man tillater at en 

part kan inngå i ressurskrevende forhandlinger uten noen intensjon om å oppnå en 

kontrakt.  

 

Det sentrale spørsmålet i denne avhandlingen i tilknytning til det som er sagt ovenfor, er 

hvilke av disse hensynene som er gitt gjennomslagskraft i engelsk rett.    
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3 Plikten til å forhandle i god tro som grunnlag for et erstatningsansvar 

 
 

3.1 Innledning 

Problemstillingen i dette kapittelet er hvorvidt engelsk rett anerkjenner en doktrine om 

at partene skal forhandle i god tro på linje med den som anerkjennes i flere av de 

kontinentale rettssystemer, og på denne måten åpner for at den parten som trekker seg 

fra forhandlingene kan bli erstatningsansvarlig ovenfor motparten. 

 

I neste avsnitt vil jeg kort redegjøre for innholdet av denne plikten slik det er kommet til 

uttrykk i noen av de kontinentale rettssystemene.  Herunder behandles avhandlingens 

konkrete problemstilling, som i denne sammenheng er hvorvidt det å trekke seg fra 

forhandlinger kan være i strid med plikten til å forhandle i god tro.  Dersom dette ikke 

omfattes av doktrinen, vil den heller ikke kunne tjene som et grunnlag for erstatning ved 

avbrutte forhandlinger.  I avsnitt 3.3 er problemstillingen hvorvidt engelsk rett 

anerkjenner en doktrine om god tro, slik at denne kan danne grunnlag for et 

erstatningsansvar også etter engelsk rett. 

 

 

3.2 Innholdet i plikten til å forhandle i god tro i de kontinentale rettssystemene 

En plikt til å forhandle i god tro slik den har kommet til uttrykk i de kontinentale 

rettssystemene, kan sies å innebære en standard for partenes opptreden i forhandlinger. 

Partene skal handle lojalt og respektfullt overfor hverandre, uten at dette krever at de 

setter motpartens interesser foran sine egne.  Doktrinen rokker ikke ved det faktum at 

partene er motparter og deres rett til å sikre sine egne interesser i forhandlingene og 

forhandlingsresultatet.  Uttrykksmåten kan gi inntrykk av at det er tale om en fastlagt 

doktrine, hvis innhold er klart og felles for samtlige kontinentale rettssystemer.  Jeg vil 

understreke at dette ikke er tilfelle.  Det er imidlertid tilstrekkelig mange likhetspunkter 

og fellestrekk32 ved disse rettssystemenes tilnærming til spørsmålene omkring et 

prekontraktuelt ansvar,  til at det for dette formålet et tillatelig å tale om en doktrine om 

god tro i de kontinentale rettssystemene.  

 
 

32 Simonsen s. 6.  
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Et brudd på plikten til å forhandle i god tro kan føre til et erstatningsansvar for 

motpartens tap.33  Utmålingsprinsippene kan variere, men man taler ofte om at den 

skadelidte part, ved hjelp av erstatning, skal settes i den stilling han ville vært dersom 

han aldri hadde innlatt seg på de avbrutte forhandlingene.34  Det er således dennes tap 

ved å delta i de avbrutte forhandlingene som er gjenstand for erstatning.35   

 

I norsk rett er ikke et prekontraktuelt ansvar uttrykkelig bekreftet i høyesterettspraksis,  

men flere avgjørelser ser ut til å forutsette eksistensen av det.  Simonsen konkluderer 

med at en gjennomgang av rettskildematerialet viser at det er ”grunnlag for å stille opp 

rammer for aktørenes prekontraktuelle adferd (…). Overtres disse alminnelige normene, 

kan det utløse erstatningsansvar.”36 I den såkalte ”Kina-Hansen” dommen uttaler 

Høyesterett seg om innholdet i et slikt eventuelt ansvar, etter å redegjort for at 

rettstilstanden med hensyn til et slikt ansvar er usikker: 

 

”Men utgangspunktet må være at det kreves en klanderverdig opptreden under   

kontraktsforhandlingene.  Illojalitet, uredelighet, forledelse eller liknende.”37

 

Etter norsk rett er altså kravet til partene for at de ikke skal komme i ansvar at de 

opptrer redelig og lojalt. 

 

I Tyskland er som nevnt det prekontraktuelle ansvaret knyttet opp til læren om culpa in 

contrahendo.38  Et krav til god tro var lenge kun lovfestet hva gjelder gjennomføringen 

av kontrakter.  BGB § 311(2) nr. 1 og 2 har nå lovfestet et slikt krav også for den 

prekontraktuelle fasen.  Bestemmelsen viser til BGB § 241(2) som forplikter partene til 

å  ta hensyn til motpartens ”rettigheter, rettsgoder og interesser”.  I kommentarutgaven 

 
33 Principles of European Contract Law art. 2:301(3); Hondius s. 22; Cohen s. 48.  For italiensk rett se:  
    Alpa, Guido.  Precontractual Liability.  Reports to the XIIIth Congress International academy of  
    comparative law. Montreal Canada 18-24 august 1990.  Italy. s. 195-205.  Hondius, Ewoud H. (red.).   
   Kluwer Law and taxation Publishers.  Deventer og Boston, 1991, s 201 og 202. For fransk rett se:  
   Giliker, Paula.  Pre-contractual Liability in English and French Law.  Kluwer Law International.   
   London, 2002 s. 46.   
34 Cohen s. 48.  Hondius s. 22.  
35 Slik også: Principles of European Contract Law art 2:301. 
36 Simonsen s. 104.  
37 RT. 1998 s. 761, 772. 
38 Lorenz, Werner. Precontractual liability.  Reports to the XIIIth congress international academy of  
    comparative law.  Montreal Canada 18-24 August 1990.  Germany. s. 159-179.  Hondious, Ewoud H.  
    (red.).  Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer og Boston, 1991 s. 161. 
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til loven39 uttales om bestemmelsen i § 241 (2)40at denne er en kodifikasjon av den 

allerede eksisterende rettsgrunnsetningen om at partene skal opptre i samsvar med 

kravene til ”treu und glauben” som er uttrykksformen i BGB § 242. 

 

Wittaker og Zimmermann41 sier om innholdet i ”treu und glauben”: 

 

”Treue (…) signifies faithfulness, loyalty, fidelity, reliability; `Glaube` means 

belief in the sense of faith or reliance.  The combination of `Treu und Glaube` is 

sometimes seen to transcend the sum of its components and is widely understood 

as a conceptual entity.  It suggests a standard of honest, loyal and considerate 

behavior, of acting with due regard for the interests of the other party, and it 

implies and compromises the protection of reasonable reliance.”42

 

Også fransk rett stiller i Code Civil artikkel 1134 (3) krav til at kontrakter gjennomføres 

i god tro.  Prinsippet er utvidet til også å gjelde kontraktsforhandlinger, men behandles 

som en erstatningsrettslig problemsstilling.43  Kravet til partene er at de skal opptre 

”ærlig” eller ”rettferdig”.44

 

For Italias del stiller den italienske sivile lovboken krav til god tro.  Artikkel 1337 

krever at partene skal forhandle i god tro, mens art. 1357 krever at kontrakter skal 

oppfylles i god tro.  I følge italienske jurister innebærer dette et krav til partene om å 

oppføre seg i tråd med hva som er ærlig og rettferdig.45

 

Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor er kravet til å handle i god tro kun en generell 

standard hvis innhold må klargjøres gjennom konkret bruk.  Juridisk litteraturs forsøk 
 

39 Palandt (red.) Beck’che Kurz Kommentare.  Bürgerliches Gesetzbuch : mit Einführungsgesetz  
    (Auszug), Unterlassungsklagengesetz, Produkthaftungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung,  
    Wohnungseigentumsgesetz, Hausratsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Gewaltschutzgesetz  
    (Auszug) / Palandt. - 62. neubearb. Aufl.  C.H.Beck. München 2003. (heretter: Palandt) 
40 Palandt § 241(2). 
41 Whittaker, S & Zimmermann, R. Good Faith in European Contract Law: surveying the legal  
    landscape. Good Faith in European Contract Law.  s. 7-62.  Whittaker & Zimmermann (red.)    
    Cambridge University Press.  Cambridge, 2000 (heretter: Whittaker & Zimmermann). 
42 Whittaker & Zimmermann s. 39.     
43 Scmidt-Szalewski, Joanna.  Precontractual liability.  Reports to the XIIIth congress international   
    academy of comparative law.  Montreal Canada 18-24 August 1990. France. s.145-159.  Hondious,  
    Ewoud H. (red.).  Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer og Boston, 1991 s. 148; Giliker  
    s. 45-46.  
44 Giliker s. 46.  
45 Alpa s. 195.  
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på å definere innholdet gir lite konkret veiledning.  Det stilles krav til lojalitet, ærlighet 

og redelighet, men i hvilke situasjoner disse kravene er tilfredsstilt gir fremstillingene 

lite hjelp til å svare på.  Ulike fremstillinger har gjort forøk på å oppstille situasjoner 

hvor parter i kontraktsforhandlinger mest sannsynelig vil kunne sies å handle i strid med 

kravet til god tro. 46  For denne avhandlingens del er det ikke nødvendig å redegjøre for 

alle disse ulike situasjonene.  Jeg vil bare se på avhandlingens konkrete problemstilling, 

som er hvorvidt det å avbryte kontraktsforhandlinger kan være i strid med plikten til å 

forhandle i og tro.  

 

3.2.1 Er det i strid med plikten til å forhandle i god tro å avbryte 

kontraktsforhandlinger? 

Spørsmålet i dette avsnittet er hvorvidt det å avbryte kontraktsforhandlinger kan være i 

strid med plikten til å forhandle i god tro, og således føre til et erstatningsansvar for den 

parten som forlater forhandlingsbordet. 

 

Utgangspunktet er at begge parter ansvarsfritt må kunne trekke seg fra forhandlingene.47   

Dette er hovedregelen, i likhet med i engelsk rett, også i de landene som anerkjenner et 

prekontraktuelt ansvar.48  I følge Simonsen er dette et omtvistet spørsmål i norsk rett, 

men ”det må generelt antas at domstolene vil utvise atskillelig tilbakeholdenhet med å 

overprøve de beslutninger som tas i den prekontraktuelle fasen.”49 Også tysk rett har 

dette utgangspunktet: 

 

”The taking up of serious contractual negotiations between the parties created a 

precontractual relationship entailing special duties (vorvertragliches 

Schuldverhaltnis).  In principle, of course, freedom of contract entails that every 

contracting party has the right to withdraw from contractual negotiations before 

 
46 For drøftelser av typer opptreden som kan være i strid med en plikt til å handle i god tro se bl.a:   
    Farnsworths. 273 flg; Frick, Joachim.  Culpa in contrachendo – Eine rechtsvergleichende und  
    kollisionsrechtliche Studie.  Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich, 1992. s. 35 flg;  Simonsen   
    kap. 3; Hondius s. 15-22. 
47 Se kapittel 2. 
48 For eksempel norsk rett se:  Simonsen s. 226 med videre henvisninger.   
49 Simonsen s. 226. 
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a contract has actually been concluded.  Each party incurs expenses at his own 

risk in the expectation that a contract may eventually be concluded.”50   

 

Så lenge man har et krav om å forhandle i god tro, kan man ikke utelukke at det i 

spesielle tilfeller vil stride med dette kravet å trekke seg fra kontraktsforhandlinger før 

kontrakt er inngått.  Når kravet er krenket vil bero på de konkrete omstendighetene.   

 

Whittaker og Zimmermann skriver følgende for tysk retts vedkommende: 

 

“If, however, conclusion of the contract as a result of the negotiations appears to 

be virtually certain, these expenses may be claimed in cases where the other 

party subsequently refuses to conclude the contract without good reason.”51  

 

Tilsvarende hevder Frick:  

 

”Grundsätzlich darf jede Partei die Vertragsverhandlungen abbrechen, und 

zwar ” in jedem Stadium” voraussetzungslos”.  Die Kosten der 

Verhandlungen (...) und im Hinblick auf den Vertragsschluss gemachte 

Aufwendungen trägt grundsätzlich jeder Partner selber.  Dies gilt aber 

nicht, wenn von Anfang an für eine Partei der Vertragsschluss nicht in 

Frage kam oder etwa auf ein Genehmigungserfordernis seitens des 

Hauptsitzes nicht hingewiesen wurde; allgemein gesagt, wenn bei der 

anderen Partei die“ trügerische Hoffnung“ auf einen Vertragsschluss 

erweckt wurde“.52  

 

Det å avbryte forhandlinger etter at man har opptråd slik at motparten har fått 

berettigede forventninger om at en kontrakt skal komme i stand, kan etter tysk rett være 

i strid med en plikt til å forhandle i god tro. 

 

Artikkel 2:301 I Principles of European Contract Law omhandler ” Negotiations in 

good faith”.  Første ledd stiller opp hovedregelen slik den er presentert i denne 

 
50 Whittaker & Zimmermann s. 237. 
51 Whittaker & Zimmermann s. 237. 
52 Frick s. 38. 
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fremstillingen: “A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an 

agreement”.  Annet ledd gjør unntak fra regelen om at man alltid er ansvarfri dersom 

kontraktsforhandlingene ikke fører til en kontrakt: “However, a party which has 

negotiated or broken off negotiations contrary to good faith and fair dealing is liable for 

the losses caused to the other party.”  Når det vil være i strid med god tro å avbryte 

forhandlinger, sies det imidlertid lite om.  Viktig i denne sammenheng er at dette er et 

uttrykk for at det kan være i strid med plikten til å forhandle i god tro å avbryte 

forhandlinger, og følgelig kan en part som gjør dette bli ansvarlig overfor sin motpart.   

 

Tilnærmingen til, og innholdet i, plikten til å forhandle i god tro kan variere fra land til 

land, og det vil bero på de konkrete omstendigheter hvorvidt et ansvar kan pålegges for 

avbrutte forhandlinger.  Det må likevel være berettiget å trekke den konklusjon at så 

sant man anerkjenner en plikt for partene til å forhandle i god tro, kan det ikke utelukkes 

at det å trekke seg fra forhandlinger i visse situasjoner vil være i strid med denne 

doktrinen.  Som nevnt regulerer The principles of European Contract law artikkel 2:301 

(3) dette uttrykkelig som i strid med god tro.  

 

3.3 Engelsk retts forhold til en alminnelig plikt til å forhandle i god tro 

Av redegjørelsen ovenfor fremgår, at ulike rettssystemer anerkjenner en doktrine om å 

forhandle i god tro med det innhold at det å avbryte forhandlinger kan være i strid med 

denne.  Spørsmålet som diskuteres i det følgende er om engelsk rett anerkjenner en slik 

alminnelig plikt for partene til å forhandle i god tro. 

 

3.3.1 ”All or nothing” 

Tradisjonelt skiller engelsk kontraktsrett skarpt mellom den prekontraktuelle fasen og 

det tidspunkt partene har inngått en kontrakt.53 Hvis domstolene finner at en kontrakt er 

inngått mellom partene, reguleres denne av kontraktsrettens regler.  Dersom partene 

ikke har kommet til det stadiet at en kontrakt kan påvises, ”har partene ingenting”.  

Denne ”all or nothing” tilnærmelsen til kontrakter innebærer at engelske domstoler er 

lite villige til å blande seg inn i forhandlingsfasen mellom partene.54  Et krav til partene 

 
53 Giliker s. 31. 
54 Giliker s. 31. 
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om å forhandle i god tro har dårlig grobunn i dette systemet.  Å anerkjenne et slikt krav 

vil måtte innebære en anerkjennelse av en prekontraktuell fase og en begrensning i 

prinsippet om kontraktsfrihet.     

 

I dommen Interfoto Picture Library Ltd v Stilleto Visual Programmes Ltd55 ( heretter i 

teksten: Interfoto Picture) uttaler dommer Bingham etter å redegjort for innholdet av en 

plikt til å forhandle og gjennomføre kontrakter i god tro: ”….English law has, 

characteristically, commited itself to no such overriding principle…..”56

 

Det er også bred enighet i den engelske juridiske litteraturen om at et alminnelig krav til 

å forhandle i god tro ennå ikke er akseptert i engelsk rett.57  Det verserer imidlertid en 

diskusjon om hvorvidt engelsk rett er i ferd med å gå bort fra den tradisjonelle 

tilnærmingen til en slik doktrine og om utviklingen går i retning av å innføre et krav om 

god tro i forhandlinger.58  Det siste og avgjørende ord pr. i dag ble imidlertid uttalt av et 

enstemmig dommerpanel i House of Lords i avgjørelsen Walford.59  Avgjørelsen vil bli 

underlagt en nærmere analyse i kapittel 6.  Jeg viser til avsnitt 6.3 for en redegjørelse for 

faktum. 

 

Lord Ackner uttaler om en plikt til å forhandle i god tro at: 

 

”However the concept of a duty to carry on negotiations in good faith is 

inherently repugnant to the adversial position of the parties when involved in 

negotiations.  Each party to the negotiations is entitled to pursue his (or her) own 

interest, so long as he avoids making misrepresentations.”60

 

Avgjørelsen er klar i sin ordlyd: House of Lords stadfestet her det tradisjonelle syn at en 

alminnelig plikt til å handle i god tro ikke eksisterer i engelsk kontraktsrett.  Dette er 

også tolkningen av dommen i engelsk juridisk litteratur.  Mckendrick uttaler om 

dommen:  

 
55 [1988] ALL ER 348 (CA). 
56 [1988] ALL ER 348 (CA) 353. 
57 Se for eksempel: McKendrick (2003) kap. 15; O`Connor, J.F. Good Faith in English Law. Dartmouth  
    Publishing Company Limited. Dartmouth, 1990 s. 35.  
58 Se for eksempel: Mckendrick (2003) s. 533.  
59 [1992] 1 ALL ER 453. (HL). 
60 [1992] 1 ALL ER 453 (HL) 460. 
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”Any recognition of a general doctrine of good faith would require re-

consideration of the decision in Walford and that can only be done by the House 

of Lords.”61   

 

Så lenge House of Lords ikke endrer oppfatning, er avgjørelsen uttrykk for gjeldende 

rett i og med presedenslæren.62

 

3.3.2 Kontraktsfestet plikt til å forhandle i god tro 

Et meget praktisk spørsmål er hvorvidt domstolene vil håndheve en avtale mellom 

partene hvor de påtar seg å forhandle med hverandre i god tro.  Dette spørsmålet hører 

inn under problemkomplekset ”sideavtaler” og jeg viser til kapittel 6 for en analyse av 

dette spørsmålet.  Dersom domstolene vil håndheve en slik kontrakt, vil en opptreden i 

strid med god tro utgjøre et kontraktsbrudd.  Kontrakten vil da være grunnlag for å 

kreve tap erstattet fra motparten for avbrutte forhandlinger. 

 

4 Enkeltløsninger fremfor en generell doktrine 

 
 
Som det fremgår av redegjørelsen i avsnitt 2.3 er det argumenter som taler for å 

begrense partenes kontraktsfrihet, og mange rettssystemer har gjort det ved å pålegge 

partene en plikt til å forhandle i god tro.  Spørsmålet er om det råder full kontraktsfrihet 

i engelsk rett, i og med at dette rettsystemet har tatt avstand fra en doktrine om god tro.   

 

I følge dommer Bingham LJ i den allerede siterte avgjørelsen Interfoto Picture63 går 

ikke engelsk rett på tvers av standpunktet om at det bør være en viss regulering og 

begrensning av partenes frihet i forhandlingsfasen.  Også engelsk rett har regler som 

påvirker og regulerer partenes opptreden i denne fasen, men de er ikke utformet som en 

 
61 McKendrick (2003) s. 535. 
62 se avsnitt 1.6.2. 
63 [1988] ALL ER 348. (CA). 
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generell doktrine om god tro.  Etter å ha redegjort for hva som ligger i doktrinen om god 

tro slik den brukes i de kontinentale rettssystemene, uttaler dommer Bingham LJ: 

 

”English law has, characteristically, committed itself to no such overriding 

principle but has developed piecemeal solutions in response to demonstrated 

problems of unfairness.”64  

         

Dommer Bingham sier at engelsk rett har enkeltregler som regulerer partenes opptreden 

i forhandlingsfasen der andre rettssystemer har en generell doktrine til å fylle det samme 

formålet. 

 

Litteraturen har også tatt til ordet for dette.  Cohen skriver i sin artikkel om forholdet 

mellom kontinentale doktrinen om god tro og det engelske rettssystemets tilnærmelse til 

spørsmålet om regulering av kontraktsforhandlinger:  

 

“The principle of good faith, which was adopted by Continental law, postulates 

an a priori limitation of freedom of action in the bargaining process, subject to 

excuses or justifications exempting from liability.  On the other hand, the 

position of English law is just the opposite: it is an a priori assumption of 

freedom in the bargaining process, subject to special rules imposing liability.”65   

 

I de påfølgende kapitlene vil jeg analysere disse enkeltløsningene i forhold til 

avhandlingens problemstilling.  På hvilke grunnlag kan en part kreve erstatning fra sin 

motpart for tap han har lidt ved avbrutte kontraktsforhandlinger i engelsk rett? 

 

Ulike doktriner er anført i litteraturen som grunnlag for et prekontraktuelt ansvar.  Jeg 

vil behandle disse med tanke på avhandlingens problemstilling i den rekkefølgen som 

fremgår av disposisjonen i avsnitt 1.7. 

 
64 [1988] ALL ER 348 (CA) 353.  
65 Cohen s. 30 –31. 
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5 Restitusjon av uberettiget berikelse som grunnlag for et 
erstatningsansvar66  

 
 

5.1 Innledning 

Læren om restitusjon av uberettiget berikelse, handler om at en part må tilbakeføre en 

berikelse denne har mottatt fra en annen, dersom det ville være uberettiget å beholde 

denne uten å yte noen slags kompensasjon tilbake.  Dersom det ikke lar seg gjøre å 

tilbakeføre den konkrete berikelsen, blir det tale om å kompensere på annen måte, som 

oftest ved betaling.  

 

Læren er basert på prinsippene om ”uberettiget berikelse”.67  ”Uberettiget berikelse” 

utgjør en av tre bestanddeler i engelsk obligasjonsrett, hvor kontraktsrett og 

erstatningsrett ( tort) er de to andre.  Som den videre fremstillingen vil vise, råder det til 

dels stor tvil om dens innhold når det gjelder avhandlingens problemstilling.  Grunnen 

til dette er at rettskildematerialet er spinkelt.  Det finnes ingen avgjørende dom som 

klart uttrykker en tydelig regel.  De avgjørelsene som finnes er også vanskelig 

tilgjengelige i den forstand at argumentasjonen ikke alltid er like lett å følge.  I tillegg er 

det vanskelig å finne et samsvarende mønster i disse avgjørelsene.  Innholdet i læren er 

derfor i stor grad basert på juridisk litteraturs forsøk på å forklare de avgjørelsene som 

foreligger og å videreutvikle læren.  I tillegg kommer at det er uenighet i teorien om 

hvorvidt rettsavgjørelsene best lar seg forklare ut fra prinsippene om uberettiget 

berikelse, eller om de like gjerne burde underlegges en annen type rettslig analyse, for 

eksempel en kontraktsrettslig analyse.68   

 

Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor må den videre fremstillingen i stor grad 

bygge på juridisk litteratur.  Et av standardverkene innen restitusjon er boken til Goff & 

Jones.69  Jeg vil støtte min fremstilling blant annet på denne.  Særlig tre rettsavgjørelser 

er blitt viet oppmerksomhet i forbindelse med avhandlingens problemstilling.  British 

Steel Corporation v. Cleveland bridge and Engineering Co Ltd (heretter: British Steel) 

 
66 Oversettelse av den engelske betegnelsen ”restitution for unjust enrichment”. 
67 Jones, G (red.) Goff  & Jones: The Law of Restitution. 6th Edition. Sweet and Maxwell.  
    London, 2002 (heretter: Goff & Jones) s. 3. 
68 Giliker s. 95. 
69 Goff & Jones.  
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og Regalian Properties plc v. London Dockland Development Corp (heretter: Regalian), 

samt William Lacey.70  Jeg vil forsøke å gi en analyse av disse, i den grad det lar seg 

gjøre å trekke sikre slutninger.  Emnet er omfattende og vanskelig tilgjengelig.  Jeg tar 

ikke sikte på å gi en uttømmende behandling av stoffet, men heller konsentrere meg om 

hovedlinjene og deres betydning for avhandlingens problemstilling. 

  

5.1.1 Regelen – tre vilkår for å vinne frem med et krav på restitusjon 

Ball formulerer problemstillingen om hvorvidt man kan ha et krav på restitusjon slik:    

 

”The focus of the principle is not on the agreement of the parties as in contract, 

but on the question whether the recipient of an item would be unjustly enriched 

at the expense of the donor if he failed to return or pay for the item.”71   

 

Goff & Jones har brutt regelen ned i tre vilkår: ” First, the defendant must have been 

enriched by the receipt of a benefit.  Secondly, that benefit must have been gained at the 

plaintiff’s expense. Thirdly, it would be unjust to allow the defendant to retain that 

benefit.”72    

 

Regelen er således at dersom saksøkte er blitt urettmessig beriket på bekostning av 

saksøker, har saksøker et krav på restitusjon av denne berikelsen.  Hva gjelder vilkårene 

om at saksøkte må ha blitt urettmessig beriket på saksøkers bekostning, foretar 

dessverre ikke de rettsavgjørelsene som forligger en ”careful and methodical 

consideration”, slik McKendrick mener er avgjørende for en analyse av hvorvidt et krav 

på restitusjon skal vinne frem.73  Dette kompliserer fremstillingen av vilkårene 

ytterligere. 

 
70 Henholdvis [1984] 1 ALL ER 504 (QB),  [1995] 1 ALL ER 1005 (CH),  [1957] 1 W.L.R 932 (QB). 
71 Ball, S. N. Work carried out in pursuance of letters of intent - contract or restitution? I: The Law  
    Quarterly Review s. 572-590, volume 99, 1983 s. 575. 
72 Goff & Jones s. 17. 
73 McKendrick, Ewan. Negotiations “subject to contract” and the law of restitution.  Restitution Law  
    Review s. 100-104 vol. 3. 1995, s. 102.   
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5.2  Kravet til berikelse 

Det saksøker kan få erstattet, er den berikelse saksøkte har oppnådd som følge av 

saksøkers innsats i den prekontraktuelle fasen.  Det er ikke det tap som har oppstått på 

saksøkers hånd denne kan kreve erstattet.74  

 

Dersom saksøker har betalt penger til saksøkte, er det liten tvil om at kravet til berikelse 

er oppfylt.75  I denne sammenheng er dette av mindre interesse – overføring av penger 

som sådan er en sjelden problemstilling i kontraktsforhandlinger.  Spørsmålet er om den 

typen tapsposter som er beskrevet i avsnitt 1.2 om hvorledes kontraktsforhandlinger kan 

forløpe, kan sies å utgjøre en berikelse for saksøkte.  Dette vil langt fra alltid være 

tilfelle. 

 

Som eksempel kan nevnes en entreprenør som deltar i en anbudskonkurranse.  Denne  

har for eksempel utgifter knyttet til å utarbeide et prospekt med henblikk på å vinne 

anbudskonkurransen.  Etter å ha vunnet anbudskonkurransen har entreprenøren brukt tid 

og penger på uttallige møter med byggherren for å oppnå enighet om detaljene i 

kontrakten.  Han har satt seg i kontakt med en arkitekt som har utarbeidet detaljerte 

tegninger for bygget, tegninger entreprenøren har betalt for og som han forventer å bli 

kompensert for under den endelige kontrakten.  I tillegg kan han ha inngått kontrakter 

med nødvendige underleverandører.  Ofte påbegynner til og med entreprenøren 

oppfyllelsen av den forventede kontrakten ved å bringe materiale til byggetomten og 

starte på selve bygningsarbeidet.   

 

Hvis grunnen til at byggherren avbryter videre forhandlinger er at han i stedet for å 

bygge på tomten ønsker å selge den, kan entreprenørens arbeid i verste fall innebære et 

tap for byggherren.  En eventuell kjøper ønsker ikke å fortsette på det bygget som er 

påbegynt, men ønsker i stedet et annet bygg, eller kanskje ikke å bebygge tomten i det 

hele tatt.  Saksøkte vil mest sannsynlig få en dårligere pris for tomten enn han ville ha 

fått hvis tomten ikke var delvis bebygd, eventuelt en ekstra utgift med å fjerne 

bebyggelsen før han selger tomten.   

 

 
74 Goff & Jones s. 17. 
75 Goff & Jones s. 18. 
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I dette tilfelle kan man vanskelig si at byggherren er blitt beriket i ordets rette forstand,  

og entreprenøren har intet krav på restitusjon.  Situasjonen vil ofte være slik med 

hensyn til kontraktsforhandlinger.  De er ressurskrevende for partene, men innebærer 

isolert sett ikke noen berikelse for motparten hvis de ikke ender opp i en kontrakt. 

Vilkåret om berikelse vil derfor begrense lærens anvendelse som grunnlag for et krav på 

erstatning for tap ved mislykkede kontraktsforhandlinger. 

 

 

5.2.1 Tjenester og arbeid utført på forespørsel eller som er frivillig akseptert    

Goff & Jones skriver imidlertid at berikelse ikke skal tolkes objektivt i den forstand at 

det kun vil være tale om en berikelse dersom saksøktes formue har øket.76 De mener å 

finne støtte i rettspraksis for at dersom saksøker har utført tjenester eller arbeid på 

saksøktes forespørsel, eller dersom saksøkte frivillig har akseptert at saksøker har utført 

slike tjenester og arbeid, har saksøkte pr. definisjon også mottatt en berikelse. 

 

En slik uttrykkelig forespørsel kan for eksempel komme til uttrykk i en 

intensjonsavtale.77  Dette var tema i British Steel78 (partene benevnes heretter som BSC 

og CBE). 

 

BSC leverte stålskruer til CBE på grunnlag av en intensjonsavtale hvor CBE uttrykte en 

intensjon om å inngå kontrakt om kjøp av slike stålskruer.  Intensjonsavtalen inneholdt 

følgende passus: ”We request that you proceed immediately with the works pending the 

preparation and issuing to you the official form of sub-contract.”  Under de videre 

forhandlingene endret CBE  kravene til leveringene, og forhandlingene om en endelig 

kontrakt mislyktes.  På dette tidspunktet hadde BSC produsert og levert alle stålskruene 

bortsett fra èn.  BSC saksøkte CBE med krav om betaling for de leverte stålskruene.  

CBE på sin side hevdet at partene hadde inngått en bindende kontrakt om levering av 

stålskruene, og at BSC var i kontraktsbrudd ved ikke å levere også den siste. 

 

Dommer Robert Goff fant at en bindende kontrakt ikke hadde kommet i stand. Han 

stoppet imidlertid ikke der, men fortsatte:  
 

76 Goff & Jone s. 17. 
77 Ball s. 572. 
78 [1984] 1 ALL ER 504 (QB).  
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”In my judgment, the true analysis of the situation is simply this.  Both parties 

confidently expected a formal contract to eventuate.  In these circumstances, to 

expedite performance under that anticipated contract, one requested the other to 

commence the contract work, and the other complied with that request. If 

thereafter, as anticipated, a contract was entered into, the work done as requested 

will be treated as having been performed under that contract if, contrary to their 

expectations, no contract was entered into, then the performance of the work is 

not referable to any contract the terms of which can be ascertained, and the law 

simply imposes an obligation on the party who made the request to pay a 

reasonable sum for such work as has been done pursuant to that request, such an 

obligation sounding in quasi-contract or, as we now say, in restitution.”79  

 

BSC vant frem med sitt krav på restitusjon for de leverte stålskruene. Goff & Jones tar 

denne avgjørelsen til inntekt for at forespørselen medførte at vilkåret til berikelse er 

oppfylt.80  Dersom en slik forespørsel foreligger, er vilkåret om berikelse oppfylt 

uavhengig av om ytelsen i realiteten beriket saksøkte.81  

 

Goff & Jones hevder videre at dersom en part frivillig har akseptert motpartens ytelser 

så har denne også pr. definisjon mottatt en berikelse.  Innholdet i denne regelen 

formulerer de slik:   

 

”In our view, he will be held to have benefited from services rendered if he, as a 

reasonable man, should have known that the plaintiff who rendered the services 

expected to be paid for them, and yet he did not take a reasonable opportunity 

open to him to reject the proffered services.”82

 

De tar til motmæle mot kritikerne som sier at en slik regel frarøver en part hans rett til å 

velge selv og at det er urimelig å skulle kreve av denne aktive skritt for ikke å komme i 

ansvar: 

 
 

79 [1984] ALL ER 504 (QB) 511. 
80 Goff & Jones s. 655. 
81 Goff & Jones s. 656.  
82 Goff & Jones s. 20. 
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”But, in these exceptional circumstances, the burden should be on the defendant, 

who is not the reasonable man, immediately to tell the plaintiff that he is 

perverse, indifferent or that he has more important things to do with his money.  

If he does not do so, he cannot deny that he has gained a benefit.”83

 

Regelen er således at en part har blitt beriket dersom han har mottatt tjenester fra eller 

latt motparten utføre arbeid, som han har bedt om å få utført.  Det samme gjelder 

dersom han har akseptert utførelsen i en situasjon hvor han burde forstått at motparten 

forventet betaling, uten å ha tatt initiativ til å få utførelsen stoppet, eventuelt avklart 

spørsmålet om betaling med motparten.  Hvis regelen gis et slikt innhold, vil det være 

lettere for entreprenøren i det innledende eksempelet å vinne frem med et krav på 

restitusjon for i alle fall deler av ytelsene.  Dersom denne startet utførelsen av selve 

byggeoppdraget på byggherrens forespørsel, vil byggherren i følge regelen ha oppnådd 

en berikelse.  Likeså kan det argumenteres for at byggherren frivillig har akseptert 

denne påbegynnelsen i og med at han som en ” reasonable man” nok burde ha stoppet 

entreprenøren, dersom han kun mente å betale for dette under en kontrakt.  Slike 

situasjoner vil imidlertid ikke oppstå ofte.  Av det gjengitte sitatet ovenfor av Goff og 

Jones fremgår at dette kun vil være under ”exceptional circumstances”. 

 

 

5.3 Kravet til at berikelsen må ha vært uberettiget 

Ikke enhver berikelse som har oppstått på saksøktes hånd kan kreves restituert.  Det er 

bare den uberettigede berikelsen saksøker vil ha et krav på.  Rettspraksis har identifisert 

flere ulike årsaker som kan gjøre en berikelse uberettiget.84 For den situasjonen jeg har 

for øye er det i følge Giliker free acceptence og total failure of considearation som er 

de relevante å se nærmere på: ”In such circumstances [hvor det er klart at en bindende 

kontrakt ikke foreligger], on current restitutionary theory, any claim must rest on the 

grounds of free acceptence or failure of consideration.”85    

 

 

 
83 Goff & Jones s. 21. 
84 Giliker s. 88; Goff & Jones s. 655. 
85 Giliker s. 88. 
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5.3.1 Frivillig aksept gjør berikelsen uberettiget 

Dersom en part frivillig har akseptert berikelsen er den å anse som uberettiget.  Etter å 

ha redegjort for innholdet i en frivillig aksept og dens betydning for hvorvidt vilkåret 

om berikelse er oppfylt, skriver Goff & Jons om dette:  

 

“Moreover, in such a case, he cannot deny that he has been unjustly enriched”.86

 

Virgo på sin side gir ikke sin fulle støtte til dette, men han avviser det heller ikke når 

han uttaler seg om vilkåret i forbindelse med avgjørelsen i Reaglian87:  

 

“Consequently, it should not be possible to say that the defendant had freely 

accepted the preliminary expenditure, assuming that free acceptence is a 

recognised unjust factor.”88  

 

Dersom den ene parten frivillig har akseptert ytelser fra motparten, i den forstand at han 

ikke benyttet en reel sjanse til å avstå, vil han altså ha oppnådd en uberettiget vinning 

dersom han ikke også betaler for denne ytelsen.  Den frivillige aksepten er således et 

viktig argument både for hvorvidt vilkåret om berikelse og hvorvidt vilkåret om at 

berikelsen skal være uberettiget er oppfylt.   

 

 

5.3.2 Manglende ”consideration” gjør berikelsen uberettiget 

Det andre mulige grunnlaget for å si at berikelsen er uberettiget er at det er såkalt ”total 

failure of consideration”.89  Etter engelsk rett er ikke et løfte bindende for løftegiver så 

sant ikke mottaker har ”stilt consideration” for dette løftet.90  Kravet mangler motstykke 

i norsk rett.  Engelsk retts krav om consideration for at et løfte skal binde løftegiver, gir 

uttrykk for den grunnleggende ideen om gjensidighet i engelsk kontraktsrett: et løfte er 

ikke i egenskap av seg selv bindende, men binder først løftegiver hvis denne mottar noe 

i retur fra mottaker.  Avtaler blir til etter en handel, og man blir ikke bundet uten at også 

 
86 Goff & Jones s. 20. 
87 [1995] 1 ALL ER 1005 (CH). 
88 Virgo, Graham. Anticipatory contracts-restitution restrained. I: The Cambridge Law Journal                  
     s. 243-246, 1995 s. 244. 
89 Giliker s. 88; Goff & Jones s. 655; Virgo s. 244. 
90 Anson s. 71. 
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motparten yter noe tilbake.91  Ofte vil ikke kravet skape problemer, i og med at den enes 

løfte ofte vil være consideration for den annens løfte og motsatt - avtaler er ofte 

gjensidige.  Problematisk blir det når den ene parten for eksempel har gitt et løfte, uten 

at motparten har gitt noe i retur for dette løftet.  Et eksempel kan være endring av 

avtalevilkår.  Dersom utleier for eksempel setter ned husleien, uten å få noe tilbake for 

dette, er løftet om lavere husleie ikke bindende på grunn av manglende consideration.92  

 

Argumentasjonen om at manglende consideration gjør berikelsen uberettiget, må være 

tuftet på at ytelsene som er prestert er utført på grunnlag av en forutsetning om at det vil 

bli gitt kompensasjon for ytelsen, på den en eller annen måte.  Den presterte ytelsen var 

fra saksøkers side, ikke ment å være vederlagsfri.  I et slikt tilfelle vil det være 

uberettiget av saksøkte å beholde berikelsen, uten noen form for kompensasjon til 

saksøker, fordi saksøker har oppnådd en berikelse uten å yte noe tilbake.          

 

Det er imidlertid uenighet i teorien om hvorvidt ”failure of consideration” alltid vil  

gjøre en berikelse uberettiget.  McKendrick stiller seg tvilende til hvorvidt dette kan 

være riktig: ” While this suggestion has great analytical merits, it runs into the practical 

difficulty that, historically, failure of consideration has been treated as a money claim 

which cannot be applied to goods and services.”93

 

  

5.4 Kravet til at berikelsen skal være oppnådd på saksøkers bekostning 

Vilkåret om at berikelsen skal være oppnådd på saksøkers bekostning vil, i den 

situasjonen jeg har for øye, som regel være oppfylt: partsforholdene er oversiktlige på 

den måten at det sjelden vil være tvil om hvem som har nytt godt av den andres 

ytelser.94  Vilkåret underlegges derfor ikke en særskilt behandling.95  

 

 

 
91 Anson s. 88 flg. 
92 Dette er kun utgangspunkter og det finnes unntak. 
93 McKendrick (1995) s. 103. 
94 Goff & Jones s. 40. 
95 For en redegjørelse for vilkårets innhold se: Goff & Jones s. 40 flg. 
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5.5 Kravet på restitusjon beror på en konkret helhetsvurdering 

Det ser ut til å være enighet om at de foregående vilkårene må være oppfylt dersom et 

krav på restitusjon skal vinne frem.  Problemet er imidlertid at ingen har evnet å gi disse 

vilkårene et presist innhold.  De rettsavgjørelsene som foreligger gir ikke en systematisk 

analyse av hvorvidt de ulike vilkårene er oppfylt.  Et eksempel kan være Regalian96 som 

McKendrick tolker til å være en ”no enrichment case”, det vil si at det kravet til 

berikelse ikke var oppfylt, ut fra dommer Rattee’s argumentasjon, men som 

McKendrick uttaler:  

 

”But nowhere does he consider the tests to be applied in deciding whether or not 

the defendants were enriched.”97   

 

Også Virgo kommer til samme konklusjon etter å ha påpekt at avgjørelsen egentlig 

mangler en analyse av doktrinens enkelte vilkår.98  

 

Det erkjennes at det hersker en uklarhet med hensyn til hvilke omstendigheter som må 

foreligge, for at et krav på restitusjon skal vinne frem.  Hvorvidt et slikt krav vinner 

frem eller ikke, beror tilsynelatende mer på en konkret helhetsvurdering, enn på en 

systematisk analyse av de enkelte vilkårene hver for seg.  Tema for vurderingen er 

imidlertid like fullt hvorvidt saksøkte har mottatt en uberettiget berikelse, selv om 

analysen ikke fullt ut er bundet opp mot de enkelte vilkårene.  En analyse av rettspraksis 

kan tyde på at et krav på restitusjon vil vinne frem, dersom ytelsen som kreves restituert 

kan sies å være ”mer enn det man vanligvis kan forvente”.   

 

 

5.5.1 Har ytelsen karakter av å være mer enn hva man vanligvis kan forvente? 

Et element som ser ut til å være viktig i vurderingen av hvorvidt en part kan vinne frem 

med et krav på restitusjon er hvorvidt dennes ytelser kan sies å være mer enn hva man 

vanligvis kan forvente.  

 

 
96 [1995] 1 ALL ER 1005 (CH). 
97 McKendrick (1995) s. 103. 
98 Virgo s. 244. 
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Dette ser ut til å ha vært sentralt for dommer Barry’s avgjørelse om å innvilge et krav på 

restitusjon i avgjørelsen William Lacey. 99  Han uttaler:  

 

“I am, of course, fully aware that in different circumstances it might be held that 

work was done gratuitously merely in hope that the building scheme would be 

carried out and that the person who did the work would obtain the contract.  

That, I am satisfied, is not the position here. In my judgment, the proper 

inference from the facts proved in this case is not that the work was done in the 

hope that the building might possibly be reconstructed and that the plaintiffs 

might obtain the contract, but that it was done under a mutual belief and 

understanding that the building was being reconstructed and that the plaintiffs 

were obtaining the contract.”100

 

En liknende argumentasjon er å finne i Regalian101 hvor dommer Rattee uttaler om de 

utgifter Regalian krever restituert:   

 

”Contrary to Regalians’s submission I do not accept that it incurred this 

expenditure or any part of it at the request of LDDC, save in the sense that some 

of it was incurred in an attempt to satisfy LDDC’s requirements as to design 

which was a precondition of Regalian obtaining the building lease it wanted.  

The expenditure was incurred by Regalian in an attempt to put itself in the 

position of obtaining and complying with the terms of the proposed building 

lease from LDDC.”102  

 

Etter å ha sitert William Lacey103 fortsetter han:  

 

“In my judgment, one important distinction between the facts in that case 

[William Lacey] and those in the present case is that in that case the work for 

which the plaintiff claimed was not work done for the purpose of the expected 

 
99 [1957] 1 W.L.R 932 (QB).  
100 [1957] 1 W.L.R. 932 (QB) 939.   
101 [1995] 1 ALL ER 1005 (CH). 
102 [1995] 1 ALL ER 1005 (CH) 1009. 
103 [1957] W.L.R. I 932 (QB). 
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contract, but was rather for what was described in the first passage I have cited 

from the judgment as ‘ for some extraneous or collateral purpose”.   

 

Dette var ikke tilsvarende denne saken.  Etter å ha redegjort for hvilke poster Regalian 

krever restituert fortsetter han:  

 

”In other words, it was expenditure made for the purpose of enabling Regalian to 

obtain and perform the expected contract.”104

 

Dommer Rattee viser også til British Steel.105  Han gir sin tilslutning til dommer Goff ‘s 

konklusjon, men uttaler:  

 

”I do not consider that this decision lends any real support to Regalian’s claim in 

the present case”(…) The costs for which Regalian seeks reimbursement were 

incurred by it not by way of accelerated performance of the anticipated contract 

at the request of LDDC, but for the purpose of putting itself in a position to 

obtain and then perform the contract.”106  

 

Av disse avgjørelsene ser det ut til at et sterkt argument i vurderingen av hvorvidt et 

krav på restitusjon vil vinne frem, er hvorvidt de ytelser man krever restituert kan sies å 

være ”normale” eller ”ekstraordinære”.  Kun den siste typen ytelser vil kunne være 

gjenstand for et krav på restitusjon.  Med ”ekstraordinære” ytelser menes da ytelser som 

går utover det man vanligvis forbinder med kontraktsforhandlinger.  Det er tale om 

ytelser som har karakter av å være oppfyllelse av deler av den antesiperte kontrakten, og 

som mest sannsynlig ville blitt betalt for under kontrakten dersom denne hadde kommet 

i stand.107  I slike tilfeller kan man lettere si at ytelsen er uberettiget, fordi mottaker av 

ytelsen har mottatt mer enn hva han bør forvente av en forhandlingsmotpart.  Denne 

”merytelsen” er det således ikke gitt noen consideration for, i motsetning til de vanlige 

ytelsene parter gir i forhandlinger, hvor consideration er muligheten for å oppnå en 

kontrakt, eventuelt tilsvarende ytelser fra motparten.  Eventuelt kan man lettere si at 

 
104 [1995] 1 ALL ER 1005 (CH) 1017 flg.  
105 [1984] 1 ALL ER 504 (QB). 
106 [1995] 1 ALL ER 1005 (CH) 1023. 
107 Hill, Adrian.  Letters of Intent.  Droit et pratique du commerce international s. 519-527.  vol. 3, 1977 
      s. 523.  
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saksøkte frivillig har akseptert en slik ytelse fordi han burde forstått at saksøker 

forventet kompensasjon for ytelsen, i og med at denne var utover det man vanligvis kan 

forvente. 

 

 

5.5.2 Har saksøker akseptert risikoen for at han kun vil bli kompensert dersom 

partene inngår en kontrakt? 

Saksøker vil ikke vinne frem med et krav på restitusjon dersom han må sies å ha 

akseptert risikoen for at han kun vil bli kompensert for sine ytelser, dersom partene 

inngår en kontrakt. Goff & Jones uttaler:  

 

“The plaintiffs’ claim [på restitusjon] will fail if it is made clear that no contract 

will be entered into unless certain conditions are satisfied, or if the negotiations 

are clearly conducted on the assumption that either party is free to withdraw 

from them; and the condition is not satisfied or the defendant withdraws before a 

contract is concluded.”108

 

Det klareste tilfelle på når saksøker må sies å ha akseptert en slik risiko må være når 

partene har forhandlet under en “subject to contract” klausul, eller ett liknende 

forbehold.  En slik klausul var tema i Regalian.109

 

Regalian  inngikk i forhandlinger med LDDC om utviklingen av et landområde til 

boligområde.  Tilbudet ble akseptert under klausulen ”subject to contract”.  Klausulen 

har etter engelsk rett den effekt at den hindrer at en bindende kontrakt kommer i stand 

mellom partene.110 På dette tidspunktet var derfor ingen bindende kontrakt inngått 

mellom partene.  På grunn av et fallende boligmarked fant LDDC ut at det ville være 

lite lønnsomt å inngå i et samarbeid med Regalian på grunnlag av det aksepterte 

 
108 Goff & Jones s. 665 og 666. 
109 [1995] 1 ALL ER 1005 (CH). 
110 I avgjørelsen Munton v. Greater London Council ([ 1976] 2 ALL ER 815 (CA).) uttaler dommer Goff   
     seg om en tidligere avgjørelse hvor han kom frem til at subject to contract klausulen ikke skulle    
     tillegges den betydning at tidspunktet for kontraktsslutning utsettes: ”I say, therefore, simply this, that   
     my case [den tidligere avgjørelsen] must be regarded, as I always considered it to be, as a very special  
     case which should not be applied to any other case without very mature thought whether the facts of it  
     do come within the ruling of a strong and exceptional case sufficient to oust the well-established  
     protection of the words ”subject to contract”. [1976] 2 ALL ER 815 (CA) 822. 
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tilbudet.  Reforhandlingene brøt sammen og partene inngikk ingen kontrakt.  På dette 

tidspunktet hadde Regalian foretatt forberedende arbeider som beløp seg til nærmere £ 3 

millioner.  Dette inkluderte blant annet betaling til ulike profesjonelle arkitekter, også 

arkitekter LDDC hadde ønsket utover de Regalian hadde kontaktet.  Regalian fremsatte 

et krav på restitusjon for disse utgiftene i og med at de ikke kunne påberope seg en 

kontrakt.  

 

Reagalian vant ikke frem med sitt krav.  Dommer Ratee  uttalte: 

  

”Where, however much the parties expect a contract between them to 

materialise, both enter negotiations expressly (whether by use of the words 

”subject to contract” or otherwise) on terms that each party is free to withdraw 

form the negotiations at any time (…) pending the conclusion of a binding 

contract any cost incurred by him [den part som krever restitusjon] in 

preparation for the intended contract will be incurred at his own risk in the sense 

that he will have no recompense for those costs if no contract results.”111  

   

Dersom partene er klar over at de handler på egen risiko, hjelper det ikke at det var 

overveiende sannsynlig at kontrakt ville komme i stand, eller at en av partene har gjort 

store investeringer i tillit til den antesiperte kontrakten som har karakter av å være 

utover hva man vanligvis kan forvente.  Avgjørelsen kan forklares ut fra synsvinkelen 

”manglende consideration” som grunnlag for at berikelsen er uberettiget.  I et tilfelle 

som det foreliggende vil ikke dette vilkåret være oppfylt, og saksøker har derfor ikke 

krav på restitusjon - det var ikke ”manglende consideration” og berikelsen til saksøkte 

var derfor ikke uberettiget. 112   Det var klart gitt utrykk for at muligheten av at kontrakt, 

og således kompensasjon, ikke nødvendigvis ville komme i stand.  Saksøker handlet på 

egen risiko og kunne dermed ikke regne det som sikkert at hans ytelse ville bli 

kompensert.  Avgjørelsen kan også underlegges en kontraktsrettslig analyse.  

McKendrick ser ut til å gjøre dette når han uttaler: 

 

 
111 [1995] 1 ALL ER 1005 (CH) 1024. 
112 McKendrick (1995) s. 104. 
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”the relevance of the ”subject to contract” stipulation was that the parties had 

contracted out of restitution by making it clear that each party was able to 

withdraw from negotiations without incurring any liability to the other party.”113

 

Partene har således avtalt seg bort fra et ansvar i og med klausulen. Også Virgo 

argumenterer etter liknende linjer:  

 

”If restitution had been allowed in such circumstances it would have resulted in 

the unacceptable subversion of fundamental contractual principles.”114   

 

Han oppsummerer avgjørelsens betydning slik:  

 

”Regalian is important in clarifying the function of an agreement being made  

”subject to contract”.  In effect the phrase creates a presumption as to the 

allocation of risk which should be rebutted only in the most exceptional 

circumstances. Where the negotiations are not subject to contract, the person 

incurring the expense should still be presumed to bear the risk of loss, though it 

should be easier to rebut the presumption because there is no clear indication as 

to the allocation of risk.”115

 
 
Utgangspunktet er, uavhengig av en slik klausul eller liknende forbehold, at partene 

bærer sin egen risiko og da sitt eget tap.  Unntak fra dette utgangspunktet kan imidlertid 

gjøres, og doktrinen om restitusjon av uberettiget berikelse utgjør et slikt unntak.  

Dersom partene har gitt klart uttrykk for fordelingen av risikoen, som for eksempel ved 

å forhandle ”subject to contract”, skal det imidlertid mye til for at domstolene skal 

forrykke denne risikoen ved å la et krav om restitusjon vinne frem.  Regalian hadde her 

gjort sine investeringer vel vitende om risikoen for at de ville tapes dersom en kontrakt 

ikke kom i stand.  I en slik situasjon kan ikke et krav på restitusjon vinne frem. 

 

 

 
113 McKendrick (1995) s. 104. 
114 Virgo s. 245.  
115 Virgo s. 246.  
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5.6 Sammenfatning og vurdering 

Det største problemet med å anvende læren om restitusjon av uberettiget berikelse som 

et grunnlag for erstatning for tap i den prekontraktuelle fasen, er dens manglende 

forankring i tungtveiende rettskilder.  Det er ingen avklarende avgjørelse fra House of 

Lords.  De avgjørelsene som finnes er som påpekt utilstrekkelige i sin argumentasjon i 

forhold til å trekke ut klare regler.  I og med den faktiske rettskildesituasjonen er det 

vanskelig å spå utfallet av en konkret sak.  

 

Det som kan synes sikkert, og som utgjør doktrinens begrensede anvendelsesområde 

hva gjelder fremstillingens problemstilling, er at det er saksøktes berikelse som kan 

kreves restituert.  Til tross for at innholdet i dette kravet ikke synes presist, må det 

kunne sies at det er klart at dette ikke motsvarer saksøkers tap.  Legger en til grunn at 

William Lacey116 er retningsgivende for hva som kan sies å være en berikelse som 

saksøker kan få restituert, er det tale om ytelser utover det vanlige.  Slik også i British 

Steel117 og Regalian118, hvor det som vist er argumentert for at resultatet ville blitt det 

samme også uten subject to contract klausulen, blant annet fordi ytelsene ikke utgjorde 

noen ”ascertainable benefit to the defendant but was merely to put himself in a position 

to obtain and perform the expected contract.”119  Dette vil ofte være tilfelle med 

storparten av de ressurser som går med i kontraktsforhandlinger.  De fleste tapspostene 

som kan oppstå som følge av mislykkede kontraktsforhandlinger vil være slike som 

normalt vil oppstå; tiden som går med, reiseutgifter, konsulenthjelp, tapte 

kontraheringsmuligheter med en tredjepart med mer.  Dette er investeringer i håp om å 

oppnå en kontrakt, og ikke ekstraordinære i forhold til de vanlige investeringene som 

blir gjort i slike forhandlinger.  Restitusjon vil derfor først og fremst være til hjelp hvor 

man faktisk påbegynner utførelsen av selve den forventede kontrakten. For det første vil 

man da lettere kunne si at man er utenfor hva som er ”normal” innsats i 

kontraktsforhandlinger.  For det andre: dersom dette ikke har resultert i en berikelse i 

objektiv forstand, så kan man vinne frem med en argumentasjon om at saksøkte frivillig 

har akseptert ytelsen og på denne måten blitt beriket i regelens forstand.  Enda sterkere 

vil kravet stå dersom man kan bevise at ytelsene ble utført på forespørsel av saksøkte.      

 
 

116 [1957] 1 W.L.R 932 (QB). 
117 [1984] 1 ALL ER 504 (QB). 
118 [1995] 1 ALL ER 1005 (CH). 
119 Virgo s. 244. 
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Etter den kontinentale doktrinen om god tro skal den skadelidte part ved hjelp av 

erstatning stilles i samme situasjon som denne ville vært om han ikke hadde begitt seg 

inn på de avbrutte forhandlingene.120  Fokuset er således på skadelidtes tap, fremfor på 

den berikelse som skadelidte må ha tilført motparten.  Det at det under doktrinen om 

god tro er mulig å få sitt tap erstattet, gjør at denne doktrinen, i forhold til læren om 

restitusjon av uberettiget berikelse, nok vil ha større anvendelighet i den 

prekontraktuelle fasen.  Dette fordi det som sagt sjelden vil være tale om en berikelse av 

motparten under forhandlinger, men snarere et tap for den part som ikke får inngått en 

kontrakt fordi motparten trekker seg fra forhandlingene. 

 

 

6 Sidekontrakter som grunnlag for erstatningsansvar 

 
 

6.1 Innledning 

Tema for denne avhandlingen er avbrutte kontraktsforhandlinger.  Jeg har med dette 

avgrenset fremstillingen mot den situasjonen at kontrakt kommer i stand mellom 

partene.  Avgrensningen gjelder imidlertid den forventede kontrakten som det 

forhandles om.121  Avgrensningen er ikke til hinder for en analyse av andre 

kontraktreguleringer mellom partene.  I engelsk kontraktsrett betegnes den 

kontraktsreguleringen jeg skal analysere i dette kapittelet ofte som ”collateral 

agreements”.   Teorien om collateral agreements beskrives av Cohen som en teori ”(…) 

which might treat a precontractual promise as a contractual one, antecedent to the 

principal contract and sometimes operating along it.”122  Han mener at disse kontraktene 

er blant de viktigste instrumentene for å pålegge partene et eventuelt ansvar for deres 

opptreden i forhandlingsfasen.123   I mangel av bedre terminologi vil jeg kalle disse 

kontraktene for “sidekontrakter”.  

 
120 Se avsnitt 3.2. 
121 Se avsnitt 1.4. 
122 Cohen s. 30. 
123 Cohen s. 30. 



 

  38

                                                

 

Teorien om sidekontrakter omhandler forpliktelser partene påtar seg i løpet av 

forhandlingene av den endelige kontrakten.  Disse forpliktelsene er ofte løsrevet fra den 

antesiperte kontrakten, og heller rettet mot forhandlingene, og hvorledes disse skal 

forløpe.124  Det er således tale om en kontraktsrettslig regulering av forhandlingsfasen, 

og en analyse av disse kontraktene har dermed sin berettigelse i denne fremstillingen.   I 

sin fremstilling av prekontraktuelt ansvar i engelsk rett, formulerer Simonsen dette som 

et spørsmål om partene kan gi lojalitetsplikten en kontraktuell basis.125  

 

Slike forpliktelser kan partene påta seg muntlig.  Svært praktisk er det imidlertid at de 

inngår en intensjonsavtale med ulike klausuler som blant annet regulerer de forestående 

forhandlingene.126  Dersom forhandlingene avbrytes, og den antesiperte kontrakten ikke 

kommer i stand, oppstår spørsmålet om disse forpliktelsene kan bli vurdert til å være 

separate og bindende kontrakter som domstolene vil håndheve, uavhengig av den 

antesiperte og endelige kontrakten.  Opptreden i strid med disse kontraktsrettslige 

forpliktelsene vil i så fall utgjøre et kontraktsbrudd, og vil kunne danne grunnlag for et 

erstatningsansvar. 

 

  

6.2 Ulike typer forpliktelser i sidekontrakter 

Det er en rekke ulike forpliktelser partene kan tenkes å påta seg under forhandlingene. 

Vanlige reguleringer er for eksempel hva jeg vil kalle ”fortrolighetsklausuler”.  I dette 

ligger at partene forplikter seg til ikke å spre videre fortrolig informasjon de får av, og 

om, motparten i løpet av forhandlingene.127  Kommer slik informasjon på avveie, kan 

dette innebære et tap for denne.  Et annet eksempel på en regulering av forhandlingene, 

er klausuler hvor partene fordeler ulike typer arbeidsoppgaver som er nødvendig for at 

forhandlingene skal kunne gjennomføres.  Partene kan også tenkes å innta en klausul 

om at de skal dele kostnadene ved forhandlingene.  Jeg tar ikke sikte på å foreta noen 

uttømmende analyse av hvordan ulike sidekontrakter vil bli håndhevet av domstolene.  

 
124 Draetta, Ugo & Lake, Ralph B.  Letters of Intent and Other Precontractual Documents.  Comparative   
      Analyses and Forms.  Second Edition. USA, 1994. (heretter: Draetta & Lake) s. 124. 
125 Simonsen s.141. 
126 Draetta & Lake s. 124. 
127 Draetta & Lake s. 125. 
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Jeg vil derimot analysere rettspraksis med det mål å kartlegge de prinsipper domstolene 

legger til grunn i sin vurdering av slike kontrakter.  I Walford-dommen128 vurderte 

House of Lords hvorvidt to slike sidekontrakter kunne håndheves.  Avgjørelsen er 

trukket frem som sentral i juridisk litteratur.129  Domstolen måtte ta stilling til hvorvidt 

en såkalt lock-out klausul kunne håndheves, i tillegg til en avtale mellom partene om å 

forhandle i god tro.  Begge disse klausulene er praktiske, og jeg vil analysere 

avgjørelsen med sikte på det skisserte formålet.  Innholdet i, og betydningen av disse, 

redegjør jeg for i neste avsnitt når jeg gir en kort sammenfatning av sakens faktum.  

 

  

6.3 Walford v Miles – sakens faktum 

Saksøkte, Mr og Mrs Miles, bestemte seg i 1986 for å selge sin forretning.  De mottok 

et bud på £ 1.9 millioner fra en tredjepart.  I mars 1987 inngikk saksøker, Walford, i 

forhandlinger med Miles om salg av samme forretning.  Disse forhandlingene resulterte 

i et brev skrevet av Walford til Miles representant, 18 mars 1987.  I brevet oppsummerte 

partene hva de hadde kommet til enighet om, og riktigheten av brevets innhold er ikke 

bestridt fra noen av partene.   Partene inngikk blant annet en lock-out avtale.   I dette 

ligger at Miles forpliktet seg til ikke å forhandle med noen tredjepart om salg av den 

aktuelle forretningen.  Walford fikk således en eksklusiv rett til å forhandle med Miles 

om salg av forretningen.  (heretter: eksklusivitetsklausul).  30. mars mottok imidlertid 

Walford et brev hvor det ble informert om at Miles hadde bestemt seg for å selge 

selskapet til en tredjepart, den samme som tidligere hadde tilbudt £ 1.9 millioner.  

Walford saksøkte Miles for brudd på eksklusivitetsklausulen da disse hadde forhandlet 

med en tredjepart i strid med denne.  I tillegg oppstod spørsmålet om en avtale mellom 

partene, om at Miles var forpliktet til å forhandle med Walford i god tro, kunne 

håndheves ved domstolen.   Walford prosederte på at for å gi eksklusivitetsklausulen 

“business efficacy” måtte man innfortolke en plikt for Miles til å forhandle i god tro.  

Lord Ackner kaller dette for en ”lock-in agreement.”130  Argumentasjonen var at en 

eksklusivitetsklausul vil mangle realitet dersom ikke en plikt til å forhandle i god tro 

innfortolkes i en slik avtale.  Miles kunne for eksempel  kreve en helt urimelig pris som 

 
128 [1992] 1 ALL ER 453 (HL). 
129 Neill, Patrick.  A key to lock-out agreements?  I: The Law Quarterly Review. Volume 108, 1992,                 
      s. 405-413; McKendrick (2003) s. 535-543; Cohen s. 34-56; Draetta & Lake s. 174-175. 
130 [1992] 1 ALL ER 453 (HL) 458.   
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Walford aldri ville kunne gå med på, og med det være fri fra videre forhandlinger.  

Eksklusivitetsklausulen ville da i realiteten ikke gi Walford noen eksklusiv rett til å 

forhandle med Miles om salg av forretningen.  Miles kunne ansvarsfritt avsluttet 

forhandlingene med en gang et bedre tilbud fra en tredjepart kom.  Domstolen stod med 

dette overfor to spørsmål.  For det første om lock-out klausulen kunne håndheves, og 

for det andre om Miles var bundet av plikten til å forhandle i god tro.  Dersom en slik 

avtale kan håndheves i engelsk rett, har partene adgang til å kontraktsfeste hva jeg har 

kalt den kontinentale doktrinen om god tro.131

 

Walford vant ikke frem med sitt krav.  Domstolen ville verken håndheve avtalen om å 

forhandle i god tro eller eksklusivitetsklausulen.  Det interessante i denne 

sammenhengen er begrunnelsen domstolen ga for sitt resultat.  Den er til dels felles for 

de to ulike sideavtalene.  Begrunnelsen for ikke å håndheve avtalen om å forhandle i 

god tro er imidlertid av mer prinsipiell karakter, mens begrunnelsen for ikke å håndheve 

eksklusivitetsklausulen er mer konkret. 

 

    

6.3.1 En avtale om å forhandle i god tro kan ikke håndheves i engelsk rett 

Domsstolen fant ikke å kunne håndheve en avtale mellom partene om at de skulle 

forhandle med hverandre i god tro.  Lord Ackner uttalte om grunnen til at en slik avtale 

ikke kan håndheves i engelsk rett:  

 

”The reason why an agreement to negotiate, like an agreement to agree, is 

unenforceable, is simply because it lacks the necessary certainty. (…) This 

uncertainty is demonstrated in the instant case by the provision which it is said 

to be implied in the agreement for the determination of the negotiations.  How 

can a court be expected to decide whether, subjectively, a proper reason existed 

for the termination of negotiations? The answer suggested depends upon 

whether the negotiations have been determined “ in good faith”.  However the 

concept of a duty to carry on negotiations in good faith is inherently repugnant 

to the adversarial position of the parties when involved in negotiations.  Each 

party to the negotiations is entitled to pursue his (or her) own interest, so long as 
 

131 Se om denne avsnitt 3.2. 
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he avoids making misrepresentations. To advance that interest he must be 

entitled, if he thinks it appropriate, to threaten to withdraw from further 

negotiations or to withdraw in fact, in the hope that the opposite party may seek 

to reopen the negotiations by offering him improved terms.  Mr. Naughton132 of 

course, accepts that the agreement upon which he relies does not contain a duty 

to complete the negotiations.  But that still leaves the vital question – how is a 

vendor ever to know that he is entitled to withdraw form further negotiations? 

How is the court to police such an “ agreement”?  A duty to negotiate in good 

faith is as unworkable in practice as it is inherently inconsistent with the position 

of a negotiating party.  It is here that the uncertainty lies.  In my judgement, 

while negotiations are in existence either party is entitled to withdraw from those 

negotiations, at any time and for any reason.  There can be thus no obligation to 

continue to negotiate until there is a “proper reason” to withdraw. Accordingly a 

bare agreement to negotiate has no legal content.”133  

 

 

6.3.2 Den konkrete eksklusivitetsklausulen kunne ikke håndheves i engelsk 

rett 

House of Lords kunne heller ikke håndheve eksklusivitetsklausulen.  Lord Ackner 

uttalte i den forbindelse:  

 

”The agreement alleged in paragraph 5 of the unamended statement of claim 

contains the essential characteristics of a basis valid lock-out agreement, save one.  

It does not specify for how long it is to last (…) the resultant agreement suffered 

from the same defect (…), as the agreement contended for in the amended 

statement of claim [avtalen om å forhandle i god tro], namely that it too lacked the 

necessary certainty, and was thus unenforceable.”134  

 

 

 
132 Prosessfullmektig for Walford. 
133 [1992] 1 ALL ER 453 (HL) 460-461. 
134 [1992] 1 ALL ER 453 (HL) 462. 
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6.4 Tolkning av dommen 

House of Lords ga til dels samme begrunnelse for hvorfor de to sideavtalene ikke kunne 

håndheves.  Begrunnelsen var at de ikke tilfredsstilte kravet til certainy.  Certainty er et 

krav i engelsk kontraktsrett til en bindende kontrakt, og innebærer at partene må gi 

kontrakten et så klart innhold at det kun er opp til domstolen å håndheve den.135  

Domstolen skal ikke måtte ”lage” kontrakten for partene.  Kontrakten skal være uttrykk 

for partenes frie vilje, og dersom domstolen fyller ut kontrakten, eller innfortolker 

reguleringer, står en i fare for å gi denne et annet innhold enn partene ønsker.  Det er 

derfor grenser for domstolenes adgang til å utfylle kontrakter.  En avtale om å forhandle 

i god tro har i følge Lord Ackner ikke et innhold som tilfredsstiller kravet til certainty.  

Det er klart at en avtale om å forhandle ikke vil utgjøre noe absolutt hinder for partene 

fra å trekke seg fra forhandlingene.  Problemet med en slik avtale er imidlertid hvordan 

man skal avgjøre når en part har trukket seg av de ”rette grunner”.  Når kan man si at 

den parten som trekker seg er i kontraktsbrudd fordi hans begrunnelse for å gjøre dette 

ikke er akseptert, og når kan han trekke seg ansvarsfritt fordi hans begrunnelse for å 

gjøre dette er akseptabel?  I følge Walford skulle svaret på dette være at Miles grunn til 

å trekke seg måtte måles opp mot en standard om god tro.  Var denne standarden ikke 

tilfredsstilt ville Miles være skyldig i brudd på plikten til å forhandle i god tro.  Denne 

løsningen godtok ikke Lord Ackner, for som han spør: ”how is the court to police such 

an agreement?  Domstolen må selv avgjøre innholdet i partenes avtale, og denne 

tilfredsstiller dermed ikke kravet til certainty og kan derfor heller ikke håndheves av 

domstolen. 

 

Den samme begrunnelsen ble gitt for å underkjenne eksklusivitetsklausulen.  Heller 

ikke denne tilfredsstilte kravet til certainty, fordi den manglet en tidsbegrensning.   

Hvordan skulle domstolen kunne avgjøre når Miles kunne innlede forhandlinger med en 

tredjepart uten å være i kontraktsbrudd?  En kan ikke pålegge Miles å fortsette 

forhandlingene med Walford i evig tid dersom disse forhandlingene ikke fører noen 

steds hen.  Partene hadde imidlertid ikke regulert dette og da heller ikke gitt avtalen et 

klart nok innhold til at kravet til certainty var tilfredsstilt.  House of Lords avviste 

imidlertid ikke eksklusivitetsklausuler i sin alminnelighet.  Lord Ackner fant at disse har 

gode grunner for seg.  Han uttalte:  

 
135 Anson s. 61. 
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”There is clearly no reason in the English contract law why A for good 

consideration, should not achieve an enforceable agreement whereby B, agrees 

for a specified period of time, not to negotiate with anyone except A in relation 

to the sale of his property.  There are often good commercial reasons why A 

should desire to obtain such an agreement form B.”136   

 

Dersom partene hadde inntatt en tidsbegrensning i avtalen, ville domstolen mest 

sannsynlig også håndhevet denne.  Slik er avgjørelsen også tolket i teorien.137  

 

 

6.4.1 Sidekontrakter vurderes etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper  

Sidekontraktene ble av House of Lords vurdert etter alminnelige kontraktsrettslige 

prinsipper.  I dette tilfelle var det kravet til certainty som ikke var tilfredsstilt og dermed  

årsaken til at avtalene ikke kunne håndheves.  Så sant partene er nøye i utformingen av 

kontraktene, er det ingen grunn til at de ikke skulle kunne gjennomføres i sin 

alminnelighet.  En kunne tenke seg at det ligger en hindring i kontraktsrettens ”all or 

nothing”138 tilnærming til kontrakter139, men dette var ikke et tema i domstolens 

vurdering i Walford.  Det som bør påpekes er imidlertid at begrunnelsen for ikke å 

håndheve avtalen om god tro var todelt.  Mens domstolen fant at eksklusivitetsklausuler 

i sin alminnelighet vil kunne håndheves, hvis de er gitt den rette utformingen, hadde 

domstolen en annen holdning til avtalen om å forhandle i god tro.  I tillegg til ikke å 

tilfredsstille kravet til certainty, var en slik avtale også ”inherently repugnant to the 

adverserial position of the parties when involved in negotiations.”  En avtale om å 

forhandle i god tro kunne ikke håndheves fordi innholdet i denne strider mot 

grunnleggende prinsipper for kontraktsforhandlinger i engelsk rett.  Partene er 

motparter og har rett til, og ansvaret for, å ivareta sine egne interesser. 

 

 
136 [1992] 1 ALL ER 453 (HL) 461. 
137 Neill s. 405. 
138 Se om dette: avsnit 3.3.1. 
139 Draetta & Lake s. 124. 
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Certainty er imidlertid ikke det eneste kravet engelsk kontraktsrett stiller til en bindende 

kontrakt.  I tillegg må det være stilt consideration140, og partene må ha hatt en intensjon 

om å bli rettslig bundet.141  Også disse kravene må være oppfylt for at en sideavtale skal 

kunne håndheves.  Hva gjelder consideration, fremgår dette direkte av sitatet rett 

ovenfor.  I Walford142 anerkjente domstolen et comfort-letter fra Walfords bank som 

garanti for kjøpesummen, som tilfredsstillende consideration, i bytte mot Miles løfte om 

ikke å forhandle med andre.  Hill hevder at dette kravet sjelden vil skape problemer i 

forhold til collateral agreements fordi disse i sin natur ofte vil være gjensidige. 143  Dette 

var imidlertid ikke tilfelle i Walford, hvor kun den ene parten påtok seg ikke å forhandle 

med andre.  Dersom det fremgår at partene mangler intensjon om å bli rettslig bundet, 

de mener for eksempel kun å være moralsk bundet, foreligger ingen kontrakt som kan 

kreves gjennomført ved domstolene.  I kommersielle forhold er det en presumpsjon for 

at partene har en intensjon om å bli rettslig bundet, og det motsatte må bevises.144  

 

 

6.5 Sammenfatning og vurdering 

Partene kan fritt kontraktsregulere forhandlingsfasen og slik påta seg forpliktelser, så 

sant de påser at de alminnelige kontraktsrettslige kravene er tilfredsstilt.  Opptreden i 

strid med disse forpliktelsene vil utgjøre et kontraktsbrudd og således danne grunnlag 

for erstatning.  Det er imidlertid grenser for hvilket innhold partene kan gi en slik 

kontrakt.  Dette ble illustrert i domstolens vurdering av avtalen om å forhandle i god tro.  

Dersom denne hadde tilfredsstilt de alminnelige kravene til en bindende kontrakt, ville 

den uansett ikke blitt håndhevet av domstolen på prinsipielt grunnlag.  For kapittelets 

konkrete problemstilling, innebærer dette at partene ikke står fullstendig fritt til selv å 

regulere forholdet seg imellom.  Noen typer kontraktsreguleringer av forhandlingsfasen, 

uavhengig av kravene til binding, vil ikke bli håndhevet i engelsk rett på grunn av sitt 

innhold.  

 

 
140 Se om innholdet i dette kravet: avsnitt 5.3.2. 
141 Anson s. 69. 
142 [1992] 1 ALL ER 453 (HL). 
143 Hill s. 522. 
144 Anson s. 71. 
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I et videre perspektiv kan avgjørelsen sees som et uttrykk for engelsk retts kritiske 

holdning til å blande seg inn i partenes mellomværender før endelig kontrakt foreligger. 

Cohen uttaler om avgjørelsen: ”The decision of Walford v Miles which strengthened the 

non-binding character of the negotiations can be regarded as the ultimate incarnation of 

the notion of negative freedom from contract.”145  Rettssystemet vil ikke ”en gang” 

respektere en avtale hvor partene selv ønsker å binde seg til å forhandle i god tro.   

En slik avtale vil være ”inherently repugnant to the adversarial positions of the parties 

when involved in negotations.”146  Til dette kan man hevde at det ikke er tale om slike 

motsetningsforhold i de forhandlingene hvor partene faktisk ønsker å binde seg til å 

forhandle i god tro.  Er det partenes intensjon å minske avstanden seg imellom i 

kontraktsforhandlingene, burde domstolene håndheve denne.  Samme refleksjoner kan 

gjøres over domstolens tilnærming til eksklusivitetsklausulen.  På grunn av kravet til 

certainty kunne ikke domstolen selv utfylle klausulen – i frykt for ikke å håndheve 

partenes intensjon.  Men ved å avstå fra dette, og da fra å håndheve klausulen i sin 

helhet, oppnådde heller ikke domstolen å håndheve partenes vilje.  Partenes forsøk på å 

regulere forhandlingsfasen ble i sin helhet satt til side, og med dette også partenes 

intensjon.147  Gode grunner kunne derfor tale for at domstolen hadde håndhevet disse 

klausulene til tross for deres påståtte utilstrekkeligheter.  Den strenge praktiseringen av 

karvet til certainty kan tas som uttrykk for at engelsk rett i svært liten grad er villig til å 

pålegge partene ansvar i forhandlingsfasen.    

 

Forutsatt at sidekontraktene tilfredsstiller de til dels strenge kravene til utforming, og at 

de ikke vurderes som å stride med grunnleggende prinsipper i engelsk rett for 

kontraktsforhandlinger, står partene fritt til å kontraktsregulere forhandlingene.  I 

forhold til den kontinentale doktrinen om god tro, kan en hevde at disse sideavtalene 

kan medføre ansvar, der doktrinen ikke vil gjøre det. Det er for eksempel ikke gitt at det 

vil stride mot god tro å føre parallellforhandlinger.  Det kan tvert i mot være vanlig 

prosedyre.  Jeg vil anta at slike forhandlinger først vil stride mot doktrinen, når den ene 

parten utfører slike forhandlinger, til tross for at motparten er forespeilet at denne er den 

eneste forhandlingspartneren.148                               

 
 

145 Cohen s. 54. 
146 [1992] 1 ALL ER 453 (HL) 460. 
147 Cohen s. 52. 
148 Hondius s. 17. 
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7 Kort om den alminnelige erstatningsretten (”tort”) 

 
 

7.1 Innledning 

Juridisk litteratur har i den senere tid vist interesse for den alminnelige erstatningsretten 

som grunnlag for ansvar for opptreden i den prekontraktuelle fasen.149  Jeg skal kort 

behandle den alminnelige erstatningsretten som grunnlag for et krav på erstatning for 

tap ved avbrutte kontraktsforhandlinger.  Jeg underlegger ikke dette en grundig analyse 

fordi dette pr. i dag faller utenfor den situasjonen jeg har for øye.  Avhandlingens tema 

er avbrutte forhandlinger.  Det ansvargrunnlaget som er aktuelt å vurdere er så vidt jeg 

vet kun blitt vurdert av domstolene hvor forhandlingene har ført til en kontrakt.150  Jeg 

har avgrenset denne fremstillingen mot ansvar for prekontraktuell adferd hvor kontrakt 

kommer i stand.151  Litteraturen holder det imidlertid ikke for usannsynlig at den 

alminnelige erstatningsretten også kan spille en rolle i slike situasjoner.152  For 

fullstendighetens skyld underlegger jeg derfor spørsmålet en kort analyse.  Som det vil 

fremgå vil den alminnelig erstatningsretten uansett vanskelig omfatte forholdet mellom 

forhandlingsparter, hvor det kun vil være tale om økonomisk tap.    

 

7.2 Uaktsomt gitt feilinformasjon som grunnlag for erstatning 

Et krav på erstatning etter den alminnelige erstatningsretten krever at man finner et 

grunnlag som ”passer” (”tort”).  Det ansvarsgrunnlaget som vil være mest praktisk for 

 
149 Giliker kapitel 4; Cohen s. 30; Collins, Hugh. The Law of Contract. Second Edition. Butterworths & 
Co. London, Dublin og Edinburgh, 1993 s. 121. 
150 Furmston s. 306.  
151 Se avsnitt 1.5. 
152 Furmstone  s. 306. 
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et prekontraktuelt ansvar vil være ”negligent misrepresentation.”153  Med 

”representation” menes i engelsk rett ”a statement of fact”154, mens ”misrepresentation” 

er betegnelsen på ”a representation that is untrue”.155  Erstatningsansvar kan således 

oppstå dersom den ene parten har fremsatt usannheter som er å anse som fakta 

”negligentley”.  I dette ligger at den ene part uaktsomt har gitt en faktaopplysning som 

ikke er sann, og som har medført tap for motparten, fordi denne handlet i tillit til 

uttalelsen.   

 

7.2.1 Erstatning for økonomisk tap krever ”a duty of care” 

Et ansvar for økonomisk tap bygget på uaktsomhet, krever at det mellom partene må 

være et såkalt ”special relationship” som utløser en ”duty of care”.  Opptreden i strid 

med denne plikten kan føre til ansvar.  At et slikt forhold må foreligge mellom partene, 

følger av House of Lords avgjørelse i saken Hedley Byrne v Heller and Partners156 og 

omtales ofte som ” The Hedley Byrne principle”.  Det at partene er i forhandlinger med 

hverandre vil vanskelig kunne tilfredstille dette kravet.  Court of Appeal uttalte seg om 

hva denne legger i ”a special relationship” og da hvem som har en ”duty of care” i 

avgjørelsen Candler v. Crane, Christmas & Co.157:    

 

”First, what persons are under such duty? [duty of care] My answer is those 

persons such as accountants, surveyors, valuers and analysts whose profession 

and occupations it is to examine books, accounts and other things, and to make 

reports on which other people – other than their clients—rely in their ordinary 

course of business.”158

 

Det er her tale om personer med en spesiell ekspertise, eventuelt som er i en 

”rådgivningssituasjon” overfor den de måtte skylde en ”duty of care”.  I normale 

kontraktsforhandlinger er det vanskelig å se at en part skulle ha denne rollen ovenfor 

den annen.  

 
 

153 Giliker s.106. 
154 Furmston s. 293.  
155 Furmston s. 293. 
156 [1963] 1 Lloyd’s Rep. 485 (HL). 
157 [1951] 2 K.B. 164 (CA). 
158 [1951] 2 K.B.164 (CA) 179. 
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Dommer Justice Glidewell uttaler om erstatningsrettens anvendelse på 

kontraktsforhandlinger i avgjørelsen Glen-Mor Fashions Ltd v. Jaeger Company Shops 

Ltd159 fra Court of Appeal: 

 

”liability in tort for economic loss by reliance on a statement which in the event 

is shown to be wrong arises only within the confines of Hedley Byrne principle.  

It does not apply in the common situation (…) as between parties negotiating for 

a prospective contract.  They cannot have a right of action in tort if during the 

course of those negotiations something is said on which they rely and in the 

event a contract does not result.  If, as often happens, one party to negotiations is 

concerned to protect his or its position but, should the contract in the end not be 

achieved and, if the passage of time is likely to give rise to damage, then that 

party must seek to protect its position by obtaining a promise from the other, a 

promise upon which either a right of action in contract for breach of the promise 

may be brought or, at the very least, it can be suggested that an etoppel can 

arise.”160

 

Markesinis og Deakin oppsummerere rettstilstanden slik i forbindelse med sin 

behandling av den sitert avgjørelsen ovenfor:  

 

“Normally there will be no duty of care under Hedley Byrne between business 

parties negotiating at arm’s length; each side will have to rely on its own 

judgment or obtain the opinion of a third party.  Thus with reason, the courts 

take the view that parties to precontractual negotiations will primarily look to 

their own interests and not to those of each other.”161   

 

7.3 Sammenfatning og vurdering 

Den alminnelige erstatningsretten vil neppe kunne tjene som grunnlag for et ansvar for 

motpartens tap i og med kravet til et “special relationship” mellom partene.  Så vidt jeg 

vet er ikke House of Lords blitt forelagt spørsmålet om hvorvidt forholdet mellom 

 
159 Ikke-rapportert avgjørelse.  Utskrift fra LexisNexis.  [1991] 20. november (CA). 
160 Ikke-rapportert avgjørelse.  Utskrift fra LexisNexis.  [1991] 20. november (CA). 
161 Markesinis, Basil, Deakin, Simon & Johnston, Angus.   Markesinis and Deakin’s Tort Law.                          
     5th Edition. Clarendon Press, Oxford 2003. (heretter: Markesinis & Deakin), 117. 
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forhandlingsparter kan falle inn under denne karakteristikken.  Det betyr at 

rettstilstanden med dette ikke er sikker, men den siterte avgjørelsen fra Court of Appeal 

gir uttrykk for at den alminnelige erstatningsretten neppe vil omfatte situasjonen jeg har 

for øyet.  Med tanke på House of Lords bastante tilbakevisning i Walford- saken162 av 

en plikt til å forhandle i god tro mellom partene, er det vel også tvilsomt om domstolen 

vil definere kontraktsforhandlinger som ”a special relationship”.   Domstolen uttalte 

som kjent at en plikt til å forhandle i god tro ville være ”inherently repugnant to the 

adversial position of the parties when involved in negotiations.”163  Partene er motparter 

med ansvaret for seg selv og må selv bære risikoen dersom de innlater seg på 

kontraktsforhandlinger som viser seg å medføre et tap.  En ”duty of care” er etter min 

mening vanskelig å forene med et slikt syn. 

 

 

8 Oppsummering og konklusjon 

 
 
 
Jeg har i denne fremstillingen analysert ulike grunnlag i engelsk rett for et krav på 

erstatning for tap fra motparten ved avbrutte kontraktsforhandlinger.  Analysen kan 

sammenfattes med at engelsk rett i svært liten grad åpner for at en part kan bli ansvarlig 

for den annens tap, dersom kontraktsforhandlingene ikke ender opp i en kontrakt.    

Partene deltar i kontraktsforhandlinger på egen risiko.  Hovedregelen er at dersom 

risikoen realiseres ved at kontrakt ikke kommer i stand, må hver part bære sitt tap.  

Engelsk rett er i liten grad beredt til å gjøre omfattende unntak fra hovedregelen.    

 

For det første anerkjenner ikke engelsk rett en doktrine om god tro som grunnlag for et 

erstatningsansvar for motpartens tap ved avbrutte kontraktsforhandlinger, slik de 

kontinentale rettssystemene gjør.  En slik doktrine vil i følge engelsk rett stride mot 

grunnleggende prinsipper for kontraktsforhandlinger, i tillegg til at dette er en regel som 

hevdes å være umulig å praktisere.   
 

162 [1992] 1 ALL ER 453 (HL). 
163 [1992] 1 ALL ER 453 (HL) s. 460.  
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For det andre vil neppe den alminnelige erstatningsretten kunne tjene som grunnlag for 

et krav på erstatning for tap ved avbrutte kontraktsforhandlinger.  Problemstillingen er,  

så vidt jeg vet, ikke vært oppe for domstolene og sikre konklusjoner kan derfor selvsagt 

ikke trekkes.  Erstatningsrettens krav til ”a special relationship” mellom partene, og en 

”duty of care” for at et ansvar skal oppstå, gjør imidlertid et ansvar på dette grunnlaget 

lite sannsynlig.  Å skulle definere forholdet mellom parter i kontraktsforhandlinger til å 

være ”a special relationship” vil være vanskelig å forene med engelsk retts holdning til 

kontraktsforhandlinger som et avstandsforhold.   

 

Av de grunnlagene for ansvar som er analysert i denne avhandlingen, gjenstår læren om 

restitusjon av uberettiget berikelse, og læren om sideavtaler som mulige grunnlag for et 

erstatningsansvar.  

 

Læren om restitusjon av uberettiget berikelse gir en part krav på restitusjon av den 

uberettigede berikelse denne måtte ha tilført motparten.   Læren gir således ikke et krav 

på erstatning for det tap som er lidt.   Dette begrenser lærens betydning som grunnlag 

for et erstatningsansvar for tap som følge av avbrutte forhandlinger.  Kravet til berikelse 

er strengt.  Den type prestasjoner som omfattes av læren vil sjelden bli utført i normale 

forhandlinger.  Uansett vil de fleste tapspostene for den ene parten ved avbrutte 

kontraktsforhandlinger ikke innebære en berikelse for motparten.    

 

Etter engelsk rett kan partene i utgangspunktet fritt inngå sidekontrakter som regulerer 

forhandlingene.  Opptreden i strid med disse vil medføre kontraktsbrudd og kan således 

tjene som grunnlag for et erstatningsansvar.  Et krav basert på sidekontrakter fordrer 

imidlertid at partene faktisk inngår en slik kontrakt.  De må for det første tenke på å 

gjøre det, og for det andre bli enige om dens nærmere utforming.  Dette utgjør en 

praktisk hindring for at sidekontrakter skal kunne tjene som grunnlag for erstatning.  

Den største begrensningen med hensyn til sidekontrakter som et instrument for å 

pålegge partene ansvar i forhandlingsfasen, er at de alminnelige kravene til bindende 

kontrakt må være oppfylt.  Disse praktiseres til dels strengt, noe Walford – dommen164 

er et uttrykk for.  Begrunnelsen for ikke å håndheve klausulene som var til vurdering, 

 
164 [1992] 1 ALL ER 453 (HL). 
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var at en håndhevelse ville ha krenket kravet til certainty.  I den forbindelse valgte 

domstolen ikke å håndheve eksklusivitetsklausulen i sin helhet, fremfor å innfortolke  

en tidsbegrensning.  En kontraktsregulering av forhandlingsfasen krever derfor at 

partene er nøye i utformingen av sidekontraktene.   

 

De kontinentale rettssystemenes tilnærming til problemstillingen som reises i 

avhandlingen, er å pålegge partene i forhandlinger en plikt til å forhandle i god tro.  

Opptreden i strid med dette kravet vil medføre et erstatningsansvar for motpartens tap.   

 

På lik linje med i engelsk rett, er hovedregelen i de rettssystemene som anerkjenner en 

doktrine om god tro, at hver part har ansvaret for sitt tap ved avbrutte forhandlinger.  

Ansvar for motpartens tap basert på doktrinen om god tro, innebærer således et unntak 

fra hovedregelen.  Doktrinen rokker ikke ved det faktum at partene er motparter og at 

de har rett til i første rekke å ivareta sine egne interesser.     

 

Doktrinen om god tro er en standard.  Når en part vil komme i ansvar på grunnlag av 

doktrinen beror på hvor streng standard man opererer med.  Jo strengere denne er, jo 

lettere vil et krav på erstatning føre frem, fordi partenes opptreden lettere vil stride mot 

standardens krav.  Det å trekke seg fra forhandlinger kan være i strid med doktrinen.  

Jeg har ikke foretatt en tilstrekkelig grundig analyse av standardens nærmere innhold, til 

å kunne trekke noen slutninger med hensyn til hvilke omstendigheter som må foreligge 

for at en slik opptreden vil stride mot standarden, og nøyer meg derfor med å påpeke 

poenget om standardens fleksibilitet.    

 

Det er påstått at der de kontinentale rettssystemene har en doktrine om god tro, har 

engelsk rett enkeltløsninger som føre til tilsvarende resultater som denne.  Det kan 

imidlertid stilles spørsmål ved om dette virkelig er tilfellet.  

 

Den alminnelige erstatningsretten som grunnlag for et erstatningsansvar er, som sagt, i 

beste fall usikker.  Spørsmålet blir derfor om læren om restitusjon av uberettiget 

berikelse og læren om sideavtaler, ”fyller rollen til doktrinen om god tro.” 

 

I forhold til læren om restitusjon av uberettiget berikelse, hvor det er motpartens 

berikelse som er gjenstand for restitusjon, er fokuset etter doktrinen om god tro på 
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skadelidtes tap.  Dette innebærer at saksøker, ved hjelp av erstatning, skal stilles i 

samme stilling som han ville vært, dersom han ikke hadde deltatt i de avbrutte 

forhandlingene.  Som sagt vil en berikelse i mange tilfeller ikke kunne påvises.  Et tap 

vil derimot lettere kunne oppstå ved avbrutte forhandlinger.  I prinsippet vil dette 

omfatte alle negative økonomiske konsekvenser av at forhandlingene fant sted uten å 

føre frem.  Ut fra dette kan den konklusjon trekkes at læren om restitusjon neppe vil 

fylle rollen til en doktrine om god tro.    

 

I teorien vil sidekontrakter i stor grad kunne fylle rollen til doktrinen så lenge partene 

faktisk regulerer forhandlingene på denne måten, og gir sidekontraktene en slik 

utforming at de tilfredsstiller kravene til bindende kontrakter.  Partene kan teoretisk sett 

på denne måten spesialregulere alle de ulike typer opptreden som ville stride mot god 

tro etter doktrinen, så lenge ikke kontraktenes innhold strider mot grunnleggende 

prinsipper for kontraktsforhandlinger.  Uten å ha vitenskapelig belegg for dette, vil jeg 

imidlertid hevde at en slik praksis nok er lite utbredt.  Heller ikke sidekontraktene vil 

derfor i realiteten fylle doktrinens funksjon.  

 

Konklusjonen er etter dette at partene i kontraktsforhandlinger i svært liten grad vil bli 

ansvarlig for motpartens tap ved avbrutte forhandlinger etter engelsk rett.  Den 

kontinentale doktrinen om god tro åpner i større grad for et slikt ansvar, men likevel 

avhengig av hvor strengt kravet praktiseres.  Det må kunne konkluderes med at engelsk 

rett pr. i dag ikke har enkeltløsninger som vil føre til samme resultat som den 

kontinentale doktrinen om god tro.            
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