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1 Innledning 

 

1.1 Temaet for avhandlingen  

 

Temaet for avhandlingen er en sammenligning av problemstillinger som kan oppstå ved 

kontraktsforhandlinger i norsk og engelsk rett. Det kan her oppstå spørsmål om hvorvidt 

det etter norsk og engelsk rett er muligheter for avtaleslutning alene på grunnlag av 

forhandlinger mellom to eller flere parter, samt hvorvidt erstatning kan tilkjennes for 

økonomisk tap pådratt den ene parten gjennom forhandlinger som ikke resulterer i 

endelig avtaleslutning. 

 

Spørsmålet om avtaler kan sluttes kun på grunnlag av forhold rundt 

kontraktsforhandlinger, forutsetter at det i norsk og engelsk rett er rom for en form for 

irregulær slutningsmekanisme for avtaler ved siden av de ordinære reglene om partenes 

tilbud og aksept.1 Dette spørsmålet må både i engelsk og norsk rett i begrenset grad 

besvares bekreftende.2

 

Det forutsettes i fremstillingens erstatningsdel at kontrakt ikke er sluttet mellom 

forhandlingspartene. Den skadelidende parten kan i slike tilfeller søke erstatning på 

kontraktsrettslig grunnlag. Ved spørsmålet om hvorvidt erstatning kan tilkjennes for 

kostnader påløpt forbindelse med havarerte forhandlinger, er det derfor nødvendig å se 

hen til generelle erstatningsrettslige regler i de respektive lands rett. Både i norsk og 

engelsk rett er det ved løsningen av spørsmålet nødvendig å ta flere slike 

erstatningsgrunnlag i betraktning, herunder erstatning på grunnlag av prekontraktuelt 

ansvar, de engelske reglene om tort og på grunnlag av berikelsesbetraktninger. 

 

 

 
1 Lov om avtaleslutning av 31. mai 1918 nr. 4 (Avtaleloven) §§ 6-7, Treitel, G. ”The Law of Contract” 11. 
utg. London 2003 s. 8  
2 Woxholth, G. “Avtaleinngåelse, ugyldighet og tolkning”, 4. utg. Oslo 2001 s. 83, Treitel op.cit. ss. 47-48 
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1.2 Hvorfor temaet er av interesse 

 

Ved en økende grad av handel over grensene, samt en vid adgang til selv å velge hvilke 

lands rett som ved juridiske problemer skal regulere forholdet mellom 

forhandlingsparter, er det for kommersielle parter viktig å ha god oversikt over hvilke 

problemstillinger som kan oppstå, samt løsningene på disse etter de respektive lands 

rett.  

 

Det foreligger en utstrakt bruk av engelsk kontraktsrett ved internasjonale kommersielle 

avtaler. Det er viktige forskjeller mellom norsk og engelsk kontraktsrett, og det vil 

derfor ved spørsmålet om lovvalg ved kontraktsslutninger være av betydning for norske 

markedsaktører å inneha en grunnleggende forståelse av engelsk rett på dette området. 

  

1.3 Metode for løsning av oppgaven 

 

Norsk og engelsk rett representerer henholdsvis sivilrettslige- og common-law 

systemer. Dette har hatt stor virkning for innholdet av landenes materielle rett på 

området, og det kan derfor spores store forskjeller ved både resultatet av og 

begrunnelsen for løsningen av samme problemstillinger etter reglene i de to landenes 

rettssystemer.  

 

Det er i en komparativ sammenheng interessant å se nærmere på rettsområder hvor 

norsk og engelsk rett er forskjellig. Jeg vil på bakgrunn av dette oppstille noen praktiske 

eksempler på tvister som kan oppstå, og deretter gi en kort redegjørelse for hvilke 

løsninger på disse som ville fremkommet etter norsk og engelsk rett.3 Det er her 

interessant med en nærmere analyse av hvorfor løsningene på samme spørsmål blir 

forskjellige etter norsk og engelsk rett. For å kunne gi en begrunnelse for dette, er det 

 

 

 
3 Jeg tar utgangspunkt i metoden som er brukt av G.C. Moss i ”Lectures on Comparative Law of 
Contracts" , Stensilserie A, Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett nr. 166-2004 
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nødvendig med en nærmere gjennomgang av reglene som ville blitt lagt til grunn i de 

respektive rettssystemene. 

 

For å oppnå en korrekt forståelse av hvorfor og hvordan problemstillingene vil løses 

etter de forskjellige rettssystemene, er det nødvendig å basere redegjørelsen på de 

respektive lands egne rettslige prinsipper og metoder. På denne måten vil man unngå at 

feilaktig begrepsbruk og forståelse av rettslige normer fører til unøyaktigheter og feil 

under fremstillingen. Enkelte ord og uttrykk under deler av fremstillingen blir derfor 

brukt i sin engelske form. 

 

Det er verken i norsk eller engelsk rettspraksis lagt til grunn sikre løsninger på 

problemstillingene som vil bli skissert nedenfor under punkt 2. Fremstillingen vil derfor  

baseres på betenkninger kommet til uttrykk i juridisk teori, kun supplert og underbygget 

av rettspraksis hvor slik foreligger. 

 

1.4 Avgrensninger 

 

Jeg vil i det følgende ta for meg problemer som kan oppstå under 

kontraktsforhandlinger mellom kommersielle parter, herunder spørsmål rundt temaene 

suksessiv avtalebinding og erstatning ved havarerte kontraktsforhandlinger. 

  

Det vil under punktet om avtalebinding bli forutsatt at bruddet i forhandlingene er 

uberettiget. Dette motsatte kan være tilfellet hvor partene er enige om et brudd, eller 

hvor det foreligger andre konkrete omstendigheter som kan berettige en part fra å bryte 

ut av forhandlingene. Jeg vil under dette punktet derfor avstå fra å foreta en nærmere 

analyse av grunnlaget for eller karakteren av slike omstendigheter.4

 

 

 

 
 
4 For nærmere redegjørelser om temaet, se Simonsen, L., ”Prekontraktuelt ansvar”, Oslo 1997 kap. 4.3, 
ss. 226 flg.  
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Også under spørsmålet om erstatning ved brutte forhandlinger, vil det forutsettes at 

bruddet er uberettiget. Jeg vil under dette punktet redegjøre kort for enkelte situasjoner 

som i norsk rett kan begrunne et erstatningsansvar, for så å spørre om de samme 

løsningene følger i engelsk rett.  

 

Heller ikke regler som ved tolkning eller utfylling av en ufullstendig eller uklar avtale 

har betydning for dennes endelige innhold, vil bli gjennomgått.  

 

Det vil bli avgrenset mot tilfeller hvor erstatning kan søkes på bakgrunn av 

kontraktsbrudd eller ugyldige kontrakter, samt mot spørsmål som kan reises ved 

forhandlinger i forbrukertilfeller. 

 

1.5 Videre fremstilling 

 

Jeg vil under hovedproblemstillingene i punkt 2 gi eksempler på rettslige problemer 

som kan oppstå hvor en av partene under forhandlinger uberettiget bryter ut av disse. 

Deretter vil jeg under punkt 3 gi en kort oversikt over hvilke løsninger av disse 

problemene som ville blitt nådd etter norsk og engelsk rett. Begrunnelsene for hvorfor 

og hvordan disse løsningene ville blitt nådd, vil bli gitt henholdsvis under punkt 4 og 5. 

Jeg vil til slutt, under punkt 6, avrunde fremstillingen med å gi en oppsummering av 

konklusjonene som er nådd, samt hvilken betydning forskjellene i praksis vil kunne ha 

for forhandlingspartene ved en eventuell tvist. 

 

Jeg vil under punkt 4.2.2 og 5.2.2 redegjøre for reglene rundt temaet for restitusjon. 

Selv om grunnlaget for å kreve restitusjon ikke er brudd i forhandlinger, kan temaet 

være interessant i slike situasjoner. Dette har sammenheng med at en av partene under 

forhandlinger i visse tilfeller oppnår en ”uberettigede berikelse” på bekostning av den 

andre, og at det i disse tilfellene kan reises spørsmål ved om sistnevnte kan få medhold i 

et krav på vederlag for denne fordelen. 
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2 Hovedproblemstillingene 

 

For å kunne foreta en analyse av bakgrunnen for de norske og engelske løsningene av 

problemer som kan oppstå ved kontraktsforhandlinger, er det som nevnt nødvendig å 

skissere noen praktiske eksempler hvor problemstillinger reises. 

  

Slike eksempler kan bygge på faktiske saker, eller på en fiksjon av situasjoner som kan 

oppstå. Jeg vil i denne fremstillingen foreta en sammenblanding av disse to metodene 

for på best mulig måte å kunne skissere noen av problemstillingene som kan reises ved 

kontraktsforhandlinger. Jeg vil ta utgangspunkt i en reell sak som har vært behandlet for 

Norges Høyesterett, og fra denne utlede fiktive situasjoner som kan oppstå ved 

variasjoner av enkelte omstendigheter. 

 

 

2.1 Faktisk grunnlag for hovedproblemstillingene 

 

En kan tenke seg at eieren av et firma ønsker å selge dette, og derfor inngår 

forhandlinger med potensielle kjøpere om nærmere vilkår for et eventuelt salg. Dette 

var tilfellet i Rt. 1998 s. 946, der eier av et vinagentselskap ønsket å selge en stor del av 

aksjene sine i firmaet. Han inngikk derfor forhandlinger med en interessert kjøper om et 

eventuelt salg. 

 

Partene ble gjennom tidkrevende og kostbare forhandlinger enige om deler av en 

salgsavtale. Før undertegningen av denne oppsto det imidlertid uenigheter mellom 

partene, og selger ønsket derfor å bryte ut av forhandlingene.  

 

 

2.2 Spørsmål om avtalebinding som følge av 
kontraktsforhandlinger 

 

Spørsmålet som ble reist, var om avtale om salg av aksjer var sluttet på grunnlag av 

handlinger eller utsagn kommet til uttrykk mellom partene ved forhandlingene, og om 
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den potensielle selgeren derfor var forhindret fra å trekke seg fra disse uten å pådra seg 

ansvar for kontraktsbrudd. Det forutsettes som nevnt at ingen av partene var berettiget 

til å bryte ut av forhandlingene på grunnlag av avtale eller andre spesielle 

omstendigheter, se punkt 1.4. 

 

 

2.3 Spørsmål om erstatning for tap påført en av partene ved 
uberettiget brudd i kontraktsforhandlinger 

 

Et annet spørsmål er, dersom det ikke kan forutsettes avtalebinding, om kjøper kunne 

fått medhold i et krav om erstatning for generelle transaksjonskostnader oppstått ved 

forhandlingene, hvor disse grunnet i handlinger eller uttalelser fra den annen part. Slike 

kostnader kan for eksempel være påløpt ved advokatbistand under forhandlinger. 

 

Dersom den ene parten har innrettet seg i tillit til at kontrakt var eller ville bli sluttet 

mellom partene, og derfor har startet forberedelser til eller utføring av forventet 

kontraktsforpliktelse, kan det stilles spørsmål ved om det kan kreves erstatning for 

kostnader påløpt i denne forbindelse. Dette kan for eksempel være kostnader i 

forbindelse med materialbruk eller ved anskaffelse av utstyr til bruk under utførelsen. 

 

Nevnte problemstillinger vil være særlig aktuelle hvor den ene forhandlingsparten, her 

potensiell selger, har løyet eller overdrevet om egne avtaleintensjoner. Han kan ha 

inngått forhandlingene helt uten avtaleintensjon, eller intensjonen kan ha blitt svekket 

underveis under disse.  

 

En part kan være bedre informert enn den andre om forhold som kan ha betydning for 

utsiktene til at forhandlingene skal lede frem til endelig avtale. Spørsmålet som 

herunder kan stilles, er hvorvidt en slik asymmetri i kunnskapsforhold kan ha betydning 

for erstatningsspørsmålet.  
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3  Løsningene i norsk og engelsk rett 

 

Jeg vil i den videre fremstillingen gi en kort oversikt over hvilke løsninger på 

problemene nevnt ovenfor som ville blitt nådd etter norsk og engelsk rett.  

 

Løsningen av disse vil i stor grad resultere i ulike konklusjoner, og det er derfor 

nødvendig med en nærmere redegjørelse for hjemmelsgrunnlaget konklusjonene vil 

bygge på etter de respektive lands rettsregler. En slik forklaring vil bli forsøkt gitt under 

punkt 4 og 5. 

 

3.1 Norsk rett 

3.1.1 Avtalebinding som følge av kontraktsforhandlinger? 

Høyesterett kom i nevnte sak til at selger ikke kunne bryte ut av 

kontraktsforhandlingene uten å pådra seg ansvar for kontraktsbrudd, da avtale var 

bindende inngått underveis under forhandlingene. Dette er i tråd med gjeldende 

oppfatninger om mulighetene for avtalebinding på grunnlag av en 

forhandlingssituasjon. 

   

3.1.2 Erstatning på grunnlag av uberettiget brudd i kontraktsforhandlinger? 

Kontraktsforhandlinger er i norsk rett anerkjent som et mulig grunnlag for et begrenset 

erstatningsansvar, både for kostnader påløpt i forbindelse med forhandlingssituasjonen 

og for kostnader ved forberedelse til eller ved påbegynt utførelse av forventede 

kontraktsforpliktelser.  

 

3.2 Engelsk rett 

3.2.1 Avtalebinding som følge av kontraktsforhandlinger? 

Avtaleslutning kan ikke etter engelsk rett skje uten at begge partene har ønsket dette 



 

 8 

3.2.2 Erstatning som følge av uberettiget brudd i kontraktsforhandlinger? 

Det er ikke etter engelsk rett mulig på et generelt erstatningsrettslig grunnlag å søke 

erstatning for tap oppstått under forhandlinger. Det kan imidlertid ved slike tap 

foreligge en begrenset mulighet til å søke erstatning på grunnlag av regler om ugrunnet 

berikelse. 

4 Begrunnelsen for løsningene i norsk rett 

 

Det foreligger ikke lovfestet rett ved løsningen av spørsmålet om suksessiv 

avtalebinding gjennom forhandlinger uten at det gjennom partenes tilbud og aksept 

foreligger sikre holdepunkter for felles forutsetninger om dette. Også spørsmålet om 

erstatning kan søkes for kostnader den ene parten er påført ved forhandlingsbrudd, er 

regulert av ulovfestet rett. Grunnlaget for løsningen etter norsk rett må derfor finnes i 

rettspraksis og juridisk teori.  

 

Jeg vil i det følgende gi en redegjørelse for bakgrunnen for og det rettslige grunnlaget 

for løsningene av spørsmålene etter norsk rett, samt gi en oversikt over 

problemstillingene disse reiser. 

 

 

4.1 Rettslig grunnlag og begrunnelsen for løsningen av 
spørsmålet om avtaleslutning i norsk rett  

 

Spørsmålet som herunder reises, er som nevnt hvorvidt en part gjennom handlinger eller 

utsagn kan bli avtalerettslig bundet mot egne ønsker om dette. Det avgjørende i denne 

sammenhengen er virkningen av ulovfestet rett for spørsmålet, herunder ved at det 

gjennom teori og rettspraksis er fastslått krav om lojalitet under forhandlinger. 
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4.1.1 Rettslig utgangspunkt  

Hvorvidt man gjennom handling eller utsagn er blitt pålagt plikter eller tildelt rettigheter 

som følge av avtaleslutning, beror etter norsk rett på en konkret avgjørelse av den 

aktuelle plikten eller rettighetens stiftelsesgrunnlag. Vanligvis vil dette spørsmålet ikke 

reise problemer, da de aller fleste avtaler sluttes bevisst, nettopp med det formål å bli 

pålagt nærmere bestemte plikter eller rettigheter. Avtalens stiftelsesgrunnlag, vanligvis 

tilbud og aksept, vil i disse situasjonene som regel lett kunne identifiseres. 

 

Rettslige problemstillinger 

 

Problemet oppstår, som nevnt i eksempelet under punkt 2, først hvor den ene parten 

hevder seg rettslig ubundet av utførte forhandlinger, mens forhandlingsmotparten på 

den annen side hevder avtale må anses som sluttet gjennom handlinger eller utsagn 

kommet til uttrykk under disse.  

 

Det er på dette grunnlaget interessant å se nærmere på bakgrunnen for løsningen i norsk 

kontraktsrett om at forhandlinger kan danne grunnlaget for endelig kontrakt, samt 

hvilke handlinger eller utsagn som herunder kan hjemle et slikt ansvar. 

 

Bakgrunnen for løsningen i norsk rett 

 

Utsagnet eller handlingens adressat er i norsk rett vernet ved at man ved spørsmål om 

avtalerettslig binding er oppstått forsøker å finne løsninger som beskytter de 

forventninger et utsagn har skapt hos mottakeren av dette. At mottakers forventninger i 

denne grad er beskyttet gjennom et slikt tolkningsprinsipp, er blitt begrunnet i ”hensynet 

til omsetningens sikkerhet”.5 Samfunnsøkonomiske betraktninger gir grunn til ved 

rettslig regulering å gå langt i på denne måten å medvirke til at handel og industri ikke 

hindres på grunn av usikkerhet i omsetningslivet, og at det på området for 

kontraktsretten dannes et rammeverk som fremmer en effektiv ressursbruk.6  

 

 

 
5 Hov, J. ”Avtaleslutning og Ugyldighet”, 2. utg. Oslo 1998 s. 43  
6 Simonsen, L. op.cit., s. 5  
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Avtaler grunner i utgangspunktet på gjensidig enighet mellom partene om 

avtaleslutning på nærmere bestemte vilkår.7 Når den ene forhandlingsparten ser seg 

avtalerettslig ubundet av forhandlingene, vil det på bakgrunn av det passerte mellom 

partene under forhandlingssituasjonen derfor i visse tilfeller måtte ”konstrueres” et 

tilbud eller en aksept mellom disse for å kunne slå fast en avtaleslutning på grunnlag av 

den ene parts forventninger til det passerte under forhandlingene. En slik 

fremgangsmåte er i norsk rettsteori blitt anerkjent for å foreligge, samt blitt lagt til 

grunn i norsk rettspraksis.8  

 

Særlig ved kompliserte, kommersielle forhold, er det imidlertid i juridisk teori hevdet at 

adgangen til å anse suksessiv avtalebinding på grunnlag av det passerte mellom partene, 

bør anvendes med forsiktighet når en slik vilje ikke har kommet klart til uttrykk.9 Dette 

har sammenheng med at det i norsk rett som utgangspunkt foreligger kontraktsfrihet, og 

at partene derfor selv er regnet som nærmest til å bestemme både over en kontrakts 

eventuelle innhold og over spørsmålet om denne i det hele tatt vil velge å inngå en 

kontrakt. En aktiv domstolsaktivitet på dette punktet vil innebære en begrensning av 

partenes forutberegnlighet. I motsetning til hva som er formålet med tillitsprinsippet, 

ville dette både kunne virke negativt inn på omsetningslivet generelt og støte mot det 

sterkt forankrede prinsippet om negativ kontraktsfrihet. 

 

Det kan på grunnlag av dette stilles spørsmål ved i hvilke tilfeller en forhandlingsparts 

tillit til det passerte mellom partene skal anses som tilstrekkelig beskyttelsesverdig for 

at domstolene, gjennom en tolkning og utfylling av dette, vil anse avtale som suksessivt 

vokst frem med forhandlingssituasjonen.  

 

 

 

 

 

 

 
7Avtaleloven §§ 1, 5-6 
8 Woxholth, G., op.cit., ss.150-151, Hagstrøm, V., “Avtalebundenhet ved forhandlinger”, I: LoR 1995 
s.595, ss. 595 flg, Rt.1995:543; Selsbakkhøgda Borettslag., Rt. 1998:946; Vinagentur 
9 Hagstrøm, V., op.cit., ss. 595 flg., Woxholth, G., op.cit., s. 148 



 

 11 

                                                

I hvilke situasjoner vil spørsmålet kunne oppstå? 

 

I dagligdagse handler, som ved varekjøp over disk eller ved parkering på privat område, 

kan partenes tilbud og aksept vanligvis identifiseres uten problemer, slik at det av 

sammenhengen fremkommer at handlingen er utført med begge partenes ønske om 

nettopp å binde seg avtalerettslig.  

 

Det er særlig, som i nevnte problemstilling, ved omfattende kontrakter underlagt 

forhandlinger at spørsmålet om avtalebinding uten uttrykkelig tilbud og aksept oppstår.  

 

Spørsmålet som kan stilles, er hvilke handlinger eller utsagn som etter norsk rett kan 

danne grunnlaget for løsningen om avtaleslutning underveis under forhandlinger. Det 

avgjørende i denne sammenhengen, er hvor grensen mellom forberedende, ikke- 

rettslige handlinger og endelig rettslig disposisjon trekkes. 

 

Grensen mellom forberedende handlinger og endelig disposisjon 

 

Det må under dette spørsmålet trekkes en grense mellom de definitive og de foreløpige 

utsagn og handlinger.10 Spørsmålet vil som nevnt i de aller fleste tilfeller kunne 

besvares uten problemer, da partenes hensikt i regulære tilfeller nettopp er å skape 

rettigheter og plikter. Det er kun i de tilfeller hvor det foreligger en konflikt mellom 

utsagngivers vilje og mottakers forståelse av utsagnet eller handlingen at problemer 

oppstår. Det avgjørende vil i disse tilfellene være hva mottaker kan legge i utsagnet eller 

handlingen 11. Herunder vil de forventninger som utsagnet eller handlingen med 

rimelighet kan vekke hos adressaten 12, denne regnet som en alminnelig fornuftig 

person, danne vurderingsgrunnlaget.13  

 

 

 

 
10 Arnholm, C.J., ”Privatrett I”, Oslo 1964, s. 224  
11 Hov, J., op.cit., s. 63 
12 Simonsen , L., op.cit., s. 37 
13 Arnholm, C.J., op.cit., s. 214, Simonsen, L., op.cit. s. 37 
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Det må følgelig foretas en objektiv vurdering av om utsagnet eller handlingen, basert på 

en konkret vurdering av den enkelte situasjon, er egnet til å vekke rimelige 

forventninger om at avtale er inngått.14

 

Det foreligger ikke noen uttømmende regulering av hvilke handlinger eller utsagn som 

er å anse som avtalerettslig bindende tilbud og aksept, og svaret på spørsmålet om 

hvilke handlinger som kan medføre avtalebinding beror derfor på en konkret 

helhetsvurdering av momenter utkrystallisert gjennom rettspraksis.  

 

I den videre fremstillingen vil det gis en oversikt over hvilke handlinger eller utsagn 

som etter disse momentene vil kunne være avgjørende ved løsningen av situasjonen 

skissert under punkt 2.  

 

 

4.1.2 Avtaleinngåelse på grunnlag av dispositive utsagn eller handlinger 

kommet til uttrykk under forhandlingene 

Jeg vil i det følgende gi en oversikt over hvilke momenter som kan føre til avtalebinding 

på grunnlag av kontraktsforhandlinger, samt redegjøre for virkningen av disse ved en 

situasjon som den skisserte under punkt 2.2. 

 

Rettslig utgangspunkt 

 

Utsagn gitt underveis under forhandlinger er i utgangspunktet ikke å anse som 

dispositive, men kun som foreløpige forhandlingsdisposisjoner. Dette vil gjerne fremgå 

av situasjonen rundt meddelelsen og av partenes forutsetninger for 

forhandlingssituasjonen.15 Det må følgelig trekkes en grense mot fortellende utsagn om 

rettigheter og plikter som kun kan regnes for å være av ikke-rettslig art.  

 

 

 

 
14 Rt 1998:946; Vinagentur 
15 Hagstrøm, V., op.cit., s. 599 
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Slike ikke-rettslige utsagn kan ofte komme til uttrykk gjennom innledende 

forhandlinger i omfattende kontraktsforhold. Andre forhold rundt utsagnet, slik som 

dettes ordlyd og sammenhengen som det har blitt meddelt i, kan på den annen side føre 

til at utsagnsgiver må anses avtalerettslig bundet på grunnlag av disse.  

 

Det avgjørende vil i praksis være om utsagnets eller handlingens adressat har hatt 

grunnlag for å bygge beskyttelsesverdige forventninger rundt dette, herunder på 

grunnlag av hva som kan forventes sagt eller gjort av en alminnelig lojal 

forretningspartner. Jeg vil komme nærmere tilbake til dette under drøftelsen av 

lojalitetsprinsippet under punkt 4.1.2. 

 

Unntak fra hovedregelen om at utsagn eller handlinger gitt underveis under 

forhandlinger ikke er å anse som rettsstiftende mellom partene 

 

Det er gjort unntak fra hovedregelen om uforbindende forhandlingsutsagn, blant annet 

på grunnlag av forhandlingstilfeller hvor partene i skriftlig form har avtalefestet noen 

hovedvilkår og har blitt enige om de øvrige vesentlige vilkår.16

 

Rekkevidden av prinsippet om avtalebinding uten uttrykkelig tilbud eller aksept vil 

videre kunne variere ut fra partenes fortsetninger som profesjonelle og erfarne parter på 

området 17 eller på grunnlag av spesielle særegenheter med forholdet forøvrig, for 

eksempel partenes familiære relasjon til hverandre.18

 

 

 

 

 

 
16 Rt. 1998:946; Vinagentur, Rt. 1963:234; Overtakelse av gårdsbruk 
17 Rt. 1992:1110; Stiansen/OBOS 
18 Rt 1959:6,;Kylles 
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4.1.3 Det ulovfestede kontraktsrettslige prinsippet om lojalitet under 

kontraktsforhandlinger 

Spørsmålet som kan reises, er om nevnte unntak fra hovedregelen, det vil si at utsagn 

gitt underveis under forhandlinger kan anses som avtalerettslig bindende disposisjoner, 

kan hjemles i et ulovfestet kontraktsrettslig prinsipp om lojalitet under 

kontraktsforhandlinger. 

 

Rettslig utgangspunkt 

 

Det stilles ved forhandlingstilfeller som nevnt under punkt 2 etter norsk rett strengere 

krav til lojal opptreden mellom aktørene enn ved andre mer ordinære 

mellommenneskelige forhold.19  

 

Begrunnelsen for det skjerpede lojalitetskravet under forhandlinger 

 

Dette skjerpede kravet til lojal opptreden ved kontraktsforhandlinger kan begrunnes i 

partenes forventninger om en atferd fra den annen part som i rimelig grad reflekterer 

ønsket om i fellesskap gjennom forhandlinger å komme frem til og å slutte kontrakt.20 

Da disse må kunne innrette seg i tillit til den annen parts disposisjoner, utgjør 

forventningene som er skapt hos den annen part et vesentlig moment under vurderingen 

av om det er handlet i strid med et eventuelt lojalitetskrav.21  

 

Lojalitetsplikt som rettslig standard 

 

En forhandlingssituasjon vil regelmessig bestå av et spenningsforhold mellom to eller 

flere parter, der alle ønsker å komme frem til en løsning som på best mulig måte 

tilgodeser partenes egne formål med en eventuell kontrakt. Det følger derfor av 

situasjonens ”iboende natur”, samt av prinsippet om kontraktsfrihet, at det må foreligge  

vid adgang for partene til å forfølge egeninteressen under forhandlinger. 

 

 

 
19 Simonsen, L., ”Prekontraktuelt ansvar”, Oslo 1997, ss. 18-19 
20 Ibid. s. 41 
21 Ibid. s. 171 
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Spørsmålet som kan stilles, er i hvilken grad lojalitetskravet begrenser denne friheten. 

 

Hvilken grad av lojalitet kan kreves under en forhandlingssituasjon? 

 

Ved fastleggelsen av hvor langt en lojalitetsplikt rekker under forhandlinger, vil rådende 

oppfatning av hva som er akseptabel handlemåte på området være av betydning, 

herunder hva som er å anse som ”sømmelighet og god forretningsmoral”.22  

 

Lojalitetsprinsippet får følgelig preg av å være en rettslig standard for hvor langt en 

part ved ord eller handling under kontraktsforhandlinger kan gå i å ”love seg bort” 

under kontraktsforhandlinger uten samtidig å bli løpe risiko for å bli avtalerettslig 

bundet på grunnlag av disse. Eksempelvis kan utsagn vedrørende utsiktene til at endelig 

kontrakt vil inngås mellom partene kunne skape forventninger hos 

forhandlingsmotparten som anses som så beskyttelsesverdige at avtale anses som 

suksessivt vokst frem med forhandlingssituasjonen. 

 

Spørsmålet som kan stilles, er hvilket grunnlag en slik rettslig standard bygger på, 

herunder hvilke momenter som kan ha betydning for lojalitetsprinsippet karakter og 

utstrekning.  

 

Betydningen av tidsmomentet ved oppstillingen av en rettslig standard for hvilke 

forventninger som er beskyttelsesverdige etter prinsippet om lojalitet under 

kontraktsforhandlinger 

 

En lojalitetsnorm under forhandlinger kan variere over tid.  

 

Det kan for det første være større grunn til å verne forventninger oppstått sent under 

forhandlingene enn forventninger oppstått tidlig under disses innledende fase. Dette har 

sammenheng med at ”beskyttelsesverdige” forventninger lettere kan anses som oppstått 

 

 

 
22 Simonsen, L., op.cit., s. 162 
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hos partene i slike tilfeller, ved at utsiktene for at påløpte kostnader og annen 

ressursbruk skal gi felles avkastning ved å resultere i endelig kontrakt stadig blir bedre 

for partene etter hvert som tiden går. 

  

Gjennom rettspraksis er dette vurderingsmomentet kommet til uttrykk ved at en nærhet 

i standpunkt mellom partene etter gjennomførte forhandlinger vil kunne begrunne 

avtalebinding uten at det foreligger et uttrykkelig tilbud,23 på samme måte som at 

uformelle og løse avtaler vanskelig kan anses for å binde partene avtalerettslig uten at 

det foreligger nærmere holdepunkter for en slik løsning.24  

 

Slik ”nærhet i standpunkt” mellom partene vil under forhandlinger om store kontrakter 

gjerne ikke vise seg før etter en viss tid, mens enighet om innledende og uforbindende 

forhandlingsmomenter på den annen side gjerne viser seg ved midlertidige uformelle og 

løse utsagn eller handlinger. 

 

Videre kan en oppfatning av hva som er regnet som ”sømmelighet og god 

forretningsmoral” kunne variere i takt med den generelle utviklingen ved forholdet det 

forhandles rundt. Ved at en utvikling skjer over tid, vil tidsmomentet også i denne 

forbindelse kunne ha betydning for lojalitetskravet som rettslig standard under 

forhandlinger. 

 

Slik utvikling vil for eksempel kunne medføre at informasjon gjøres lettere tilgjengelig 

for forhandlingspartene, eller at antallet aktører på markedet stiger. Utviklingen vil da 

kunne ha betydning for lojalitetsnormen som oppstilles ved forholdet det forhandles 

rundt, for eksempel ved at det er større grunn til å lempe på et lojalitetskrav hvor det 

finnes flere aktuelle markedsaktører for den aktuelle tjenesten det forhandles om enn 

hvor det foreligger en ”monopolstilling” for den ene forhandlingsparten. Det er i 

førstnevnte tilfelle mindre sannsynlig enn i sistnevnte at forhandlingene vil føre frem til 

endelig kontrakt, og derfor her mindre grunn til å verne en part som har innrettet seg i 

 

 

 
23 Rt. 1996:415; Salg av selveierleilighet 
24 Rt. 1995:543; Selsbkkhøgda Borettslag 
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forhold til det fremforhandlede før det fremsto som klart for denne at avtale var eller 

ville bli sluttet.  

 

Betydningen av lojalitetsprinsippet ved spørsmålet om avtaleslutning gjennom 

kontraktsforhandlinger 

 

Spørsmålet som kan stilles i forbindelse med oppstillingen av en lojalitetsstandard som 

rettslig norm, er i hvilken grad denne vil kunne ha betydning ved en konkret vurdering 

under løsningen av spørsmål som det skisserte under punkt 2.2.  

 

Partene har her forhandlet om en eventuell salgskontrakt, med den følge at den 

potensielle kjøperen på grunnlag av det passerte mellom partene har fått forestillinger 

om at kontrakt er bindende inngått. Selger hevder seg på den annen side ubundet av 

forhandlingene.  

 

Enighet om hovedvilkår 

 

Det er i rettspraksis og teori lagt til grunn at avtalebinding kan ha oppstått underveis 

under forhandlinger i de tilfeller hvor partene har oppnådd enighet om avtalens 

hovedvilkår, herunder for eksempel prisen for ytelsen, dennes karakter og når 

oppfyllelse skal skje.25 Dette må sees i sammenheng med at det i disse tilfellene er 

lettere å konstatere slik ”nærhet i standpunkt” som nevnt ovenfor. 

 

Også muntlige forhandlinger kan være bindende,26 men avtalebinding gjennom 

forhandlinger vil særlig kunne være aktuelt hvor forhandlingspartene skriftlig har 

avtalefestet noen hovedvilkår, og kommet til enighet om de øvrige vesentlige vilkår 27. 

Dette har sammenheng med at enighet på slike punkter ofte kan føre til at den ene 

parten har kvalifiserte forventninger til samarbeidet, som igjen må lede til det resultat at 

avtale anses inngått uten uttrykkelig tilbud og aksept rundt dette.  

 

 

 
25 Woxholt, G., op.cit., s. 148, Rt. 1998:946; Vinagentur 
26 Rt 1964:1260; Salg av byeiendom 
27 Rt. 1998:946; Vinagentur, Rt 1996: 415; Salg av selveierleilighet  
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Det er gjennom rettspraksis åpnet for at dette resultatet også kan nåes hvor vesentlige 

spørsmål under kontrakten fortsatt står uløst.28 Det vil imidlertid i disse tilfellene være 

vanskeligere å føre bevis for at det foreligger ”berettigede forventninger” til at 

samarbeidet har ledet frem til endelig avtale.  

 

Ettersom prinsippet om lojalitet under kontraktsforhandlinger kun er å anse som en 

norm på området, kan det ikke gis en uttømmende oppregning av hvilke forhold som er 

å anse som illojale og som kan medføre avtalebinding mot utsagngivers ønske. 

Vurderingen må følgelig gjøres konkret for hver enkelt tvist, der de enkelte utsagn og 

handlinger vurderes opp mot hensynet til forventingene oppstått hos partene gjennom 

kontraktsforhandlingene.  

 

Begrensningen av lojalitetsnormens betydning for spørsmålet om avtaleslutning 

underveis under en forhandlingssituasjon 

 

Da det kun er rimelige forventninger hos den ene avtaleparten som er vernet gjennom 

muligheten for å bli avtalerettslig bundet gjennom forhandlinger, er det et minstevilkår 

for en slik binding at utsagnets eller handlingens adressat har oppfattet utsagnsgiver dit 

hen at denne har ment å binde seg avtalerettslig ved sin handling eller sitt utsagn.  

 

Misforståelser på dette området kan unngås ved en bevisst holdning til egne handlinger 

og måter å ordlegge seg på overfor den andre parten under forhandlingene. 

 

Forhandlingenes uttrykte ordlyd vil imidlertid i de færreste tilfeller isolert sett være 

avgjørende ved spørsmålet om utsagnsgiver har ment å binde seg avtalerettslig, da hele 

situasjonen utsagnet er avgitt i må sees under ett for å finne frem til dettes egentlige 

betydning.29 Dersom utsagnet er klart og bestemt, og uttømmende regulerer forholdet 

det er relevant for, kan dette være en indikasjon på at utsagnsgiver har ment å binde seg 

avtalerettslig. Dersom utsagnet er avgitt i løse vendinger, og ellers kun ufullstendig 

 

 

 
28 Rt. 1963:234; Overtakelse av gårdsbruk  
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regulerer det relevante forholdet, kan dette på den annen side tale for at det er avgitt kun 

med hensikt om å være en foreløpig regulering av forholdet, slik at en nærmere 

regulering må til for at utsagnet skal kunne regnes som rettsstiftende.30 Også her vil det 

kunne være av betydning å spørre hvorvidt det mellom partene forligger en slik ”nærhet 

i standpunkt” som kan begrunne en avtalebinding, eller om avtalen er så ”løs og 

uformell” at den må anses som uforbindende mellom partene, se ovenfor.  

 

Utsagnets dispositive karakter til tross for dets ufullstendighet vil imidlertid variere etter 

det ufullstendiges relevans for forpliktelsen, da rettspraksis og teori har vært raskere til 

å konstatere avtalebinding hvor det er kommet til enighet på hovedpunkter ved avtalen 

enn ved uvesentlige punkter ved denne.  

 

Partenes mulighet til å reservere seg mot avtaleslutning underveis under 

forhandlingene 

 

Spørsmålet som kan stilles, er om partene kan ta visse forhåndsregler for å unngå 

avtalebinding underveis i forhandlinger, for eksempel ved å ta forbehold mot 

kontraktsslutning i forbindelse med enighet på vesentlige punkter under 

kontraktsforhandlingene.  

 

Et slikt forbehold kan ved komplekse kommeriselle forhold være avgjørende for om 

partene i det hele tatt vil starte forhandlinger. Dette kan begrunnes i partenes behov for å 

kunne se det ferdige forhandlingsresultatet som helhet, og på dette grunnlaget vurdere 

om en eventuell avtale vil vise seg lønnsom.31  

 

Forbeholdet vil kunne gjøres ved uttrykkelig avtale mellom partene, herunder for 

eksempel ved tidlig under kontraktsforhandlingene å innta i forhandlingsmaterialet en 

”subject to contract” klausul etter mønster fra engelsk kontraktsrett. Forhandlingene vil 

i slike tilfeller vanskeligere kunne anses for å ha ledet frem til en bindende avtale før 

 

 

 
29 Arnholm, C.J., op.cit. s. 225 
30 Arnholm, C.J., op.cit. s. 226, Rt 1995:54;, Selsbakkhøgda Borettslag 
31 Hagstrøm, V., op.cit., s. 595 
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partenes avtaleintensjon kommer skriftlig til uttrykk gjennom deres underskrifter på et 

eget avtaledokument. 

 

Dette har sammenheng med forbeholdets virkning for lojalitetsplikten mellom partene, 

ved at forhandlingene vanskeligere vil danne grunnlag for beskyttelsesverdige 

forventninger om at avtale er eller vil bli sluttet hvor tidspunktet for dette følger av egen 

kontrakt. Dette er imidlertid kun et utgangspunkt, da det i hvert tilfelle må foretas en 

konkret vurdering av øvrige omstendighetene rundt forhandlingene og om det på 

bakgrunn av disse er skapt beskyttelsesverdige forventninger hos partene. En klausul 

som den nevnte vil være et moment under vurderingen, men kan ha liten vekt dersom 

partene gjennom forhandlingene for øvrig for eksempel har kommet så nær hverandre i 

standpunkt at det rimeligvis er skapt slike forventninger om avtaleslutning. 

 

Bakgrunnsrettens virkning for lojalitetsnormen  

 

Det vil videre være av betydning for spørsmålet om avtalebinding gjennom 

forhandlinger hvorvidt det foreligger bakgrunnsrett til utfylling av avtalen på punkter 

hvor denne er uklar. Et utsagn eller en handling vil lettere anses som endelig og 

rettsstiftende dersom det foreligger bakgrunnsrett på områder hvor denne er uklar eller 

ufullstendig, enn i de tilfeller hvor det ikke foreligger bakgrunnsrett til utfylling. I 

sistnevnte tilfelle har det ofte formodningen mot seg at utsagngiver har ment å binde seg 

avtalerettslig, og det vil for den andre parten derfor vanskeligere kunne knyttes 

forventninger til dennes disposisjoner. Dette har sammenheng med at partene ville ha 

hatt en svært liten grad av forutberegnlighet dersom avtaleslutning i slike tilfeller ble 

erkjent. Dersom det foreligger bakgrunnsrett til utfylling, kan en ufullstendighet derimot 

skyldes et ønske om å la denne bakgrunnsretten regulere forholdet det er forhandlet 

rundt. En slik løsning vil i enkle forhandlingstilfeller ha et godt formål, ved at metoden 

vil virke ressursbesparende for partene. 

 

Ikke alle punkter ved en avtale er egnet til utfylling. Dennes hovedpunkter bør være 

regulert mellom partene for at utsagnet skal anses for å være så fast at det skal kunne 

danne grunnlag for motpartens forventninger om at utsagnene er ment å være 

rettsskapende.  
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Det følger av dette at det kun er uenighet om vilkår av mindre betydning som vil løses 

ved en utfylling på grunnlag av avtalens bakgrunnsrett. Vesentlige vilkår som har vært 

gjenstand for forhandling mellom partene må være fastsatt individuelt for å kunne 

danne grunnlaget for en parts forventninger om at utsagnet er ment å være 

rettsskapende.32   

 

Tolkning mot den som burde ha uttalt seg klarere 

 

Ved fortsatte uklarheter rundt utsagnet etter en slik helhetlig vurdering, vil en uklar 

ordlyd kunne danne grunnlag for en tolking mot utsagngivers hensikt om ikke å binde 

seg avtalerettslig. Videre vil den uklare ordlyden kunne inngå i en vurdering av hvem 

som var nærmest til å avklare forholdet og på dette grunnlaget forhindre misforståelser 

mellom de forhandlende partene.33 Det er på bakgrunn av dette antatt at man i norsk rett 

på nokså fritt grunnlag etter en helhetsvurdering av de aktuelle forhold i den enkelte sak 

kan tre ut av ”forventningsvurderingen”, og heller søke den løsningen som gir det 

rimeligste eller mest formålstjenelige resultatet.34  

 

Dersom en av partene ønsker å stå helt fritt til å forkaste eller å godta forhandlede og 

fullstendige utkast til avtaler, bør et så vesentlig forbehold komme klart til uttrykk tidlig 

under forhandlingene dersom det skal kunne hindre at den andre parten skal kunne 

danne feilaktige forventninger rundt forhandlingenes karakter og de uttalelser som avgis 

i denne sammenhengen.35 Dette må sees i sammenheng med kravet til pålitelighet under 

lojalitetsnormen, ettersom slik informasjon kan bidra til at den andre parten danner 

feilaktige forventninger til forhandlingenes rettsstiftende karakter og utsiktene til å nå 

frem til endelig avtale. 

 

 

 

 

 

 
32 Rt 1996:41; Salg av selveierleilighet 
33 Rt 1963:234; Overtakelse av gårdsbruk, Rt 1970:637; Skoleskyss 
34 Simonsen, L., op.cit., s. 37, Avtaleloven § 36 
35 Rt 1998:946; Vinagentur 
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Begrensning i lojalitetsprinsippets utstrekning på grunnlag av skyldbetraktninger 

 

Det må imidlertid oppstilles grenser for hvor langt en lojalitetsplikt under forhandlinger 

strekker, herunder blant annet ved at det innfortolkes et vilkår om skyld under 

lojalitetskonseptet.36  

 

Hvis uoverensstemmelsen mellom hensikt og utsagn er vesentlig og unnskyldelig, skal 

avgiver ikke bli ansett som avtalerettslig bundet på bakgrunn av opplysninger gitt under 

forhandlinger, selv om adressaten med grunn tror alt er i orden med avtalen eller ved 

forhandlingene mellom partene.37 Det er i disse tilfellene funnet større grunn til å verne 

utsagnsgivers enn adressats forventninger.  

 

Hvilke uoverensstemmelser som er å anse som unnskyldelige, vil bero på en konkret 

helhetsvurdering av utsagnet eller handlingen, sett både isolert og i sammenheng med 

de faktiske forhold dette eller denne har kommet til uttrykk under.  

 

Begrensning av muligheten for avtalebinding underveis under forhandlinger på 

grunnlag av trekk ved forhandlingsgrunnlaget 

 

Det er i teorien hevdet at avtalebinding gjennom forhandlinger passer dårlig ved 

”komplekse kommersielle avtaler”.38 I slike tilfeller vil det ofte mangle bakgrunnsrett til 

utfylling av avtalen på punkter hvor partene enda ikke har kommet til enighet ved 

tidspunktet for avtaleslutning, samt at det i slike tilfeller vil være behov for partene til å 

se det endelige forhandlingsresultatet før avtalen kan anses som sluttet.  

 

En løsning om avtaleslutning på et tidligere tidspunkt enn forutsatt fra begge 

forhandlingsparter, kan som nevnt unngås ved at partene tar forbehold om 

avtaleslutning på et tidligere tidspunkt enn forutsatt av de begge.  

 

 

 

 
36 Simonsen, L., op.cit. s. 151 
37 Arnholm, C.J., op.cit. s. 214 
38 Hagstrøm, V., op.cit., s. 595 
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Sterke grunner taler likevel for at domstolene viser tilbakeholdenhet med å anse en 

”førtidig” avtaleslutning som skjedd, da dette vil virke inn på partenes forutberegnlighet 

i forhold til hvilke plikter og rettigheter de har pådratt seg. Dette vil igjen kunne ha 

virkning for omsetningslivet generelt, ved at partene ser seg nødt til å bistås av 

advokater eller andre konsulenter ved en forhandlingssituasjon. Dette vil kunne føre til 

uønsket og unødig fordyrelse av forhandlingsprosessen, og derfor ha negativ 

innvirkning på omsetningslivet generelt.  

 

 

4.2 Rettslig grunnlag og begrunnelsen for løsningen av 
erstatningsspørsmålet etter norsk rett 

 

Spørsmålet om forhandlingssituasjonen kan danne grunnlag for erstatning for tap 

situasjonen har medført for en av partene, vil kunne bli aktuelt i problemer som det 

ovenfor skisserte, det vil si hvor en av forhandlingspartene uberettiget bryter ut av disse. 

Det er imidlertid et vilkår for prekontraktuelt erstatningsansvar at avtale ikke kan anses 

som sluttet, enten ved uttrykkelige utsagn eller handlinger, eller gjennom konsensus 

skapt av domstolene på bakgrunn av det passerte mellom partene, se under punkt 4.1. 

Det vil i disse tilfellene foreligge et kontraktsbrudd som kan danne grunnlag for 

erstatning for positiv, og i begrensede tilfeller også negativ, kontraktsinteresse.  

 

Jeg vil ikke gå nærmere inn på disse spørsmålene, da disse ligger utenfor 

fremstillingens tema. Det forutsettes derfor i det følgende at avtale ikke kan anses for 

inngått mellom partene. 

 

Utviklingen av reglene om erstatning utenfor kontrakt 

 

I de tilfellene hvor en part under en forhandlingssituasjon har pådratt seg 

transaksjonskostnader, for eksempel i forbindelse med advokathjelp, eller kostnader i 

tilknytning til forberedelse eller utføring av en ytelse, for eksempel ved anskaffelse av 

utstyr eller ved utføring av forventet kontraktsforpliktelse, vil denne i visse tilfeller 

kunne kreve disse erstattet av forhandlingsmotparten, se punkt 3.1.2. 
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Denne løsningen grunner i hovedsak i læren om et prekontraktuelt skyldansvar. Det 

fremstår i norsk teori som noe uklart hvorvidt ansvaret bygger på et eget grunnlag, eller 

om det er å anse som en forgreining av læren om culpa in contrahendo.39  

 

Den praktiske virkningen av muligheten til å søke erstatning på prekontraktuell 

basis for partene under en forhandlingssituasjon 

 

Forhandlingspartene har etter norsk rett som utgangspunkt ansvaret for egne kostnader 

som er påløpt som følge av kontraktsforhandlinger.40 Dette er en naturlig konsekvens av 

prinsippet om det frie markedet, og at næringsdrivende forhandlingsparter gjennom sin 

øvrige virksomhet kan benytte seg av pulveriseringsmetoder for å motvirke negative 

følger av et økonomisk tap på grunnlag av mislykkede kontraheringer. Slik 

pulverisering av tapet kan for eksempel gjøres gjennom fortjeneste oppnådd ved andre 

handler i forbindelse med virksomheten.41 Kostnadene må tas med under partenes 

vurderinger av hvorvidt en eventuell avtale vil vise seg lønnsom, herunder om 

kostnadene forbundet med avtaleslutning og gjennomføring av denne vil overstige en 

eventuell inntjening i form av penger eller andre fordeler som vil følge av avtalen. 

 

Spørsmålet som kan stilles, er om det kan tenkes unntak fra dette utgangspunktet, 

herunder på grunnlag av prekontraktuelt skyldansvar eller på grunnlag av 

berikelsesbetraktninger. 

 

4.2.1 Erstatning på grunnlag av reglene om prekontraktuelt skyldansvar 

Tap oppstått under forhandlinger er, uavhengig av dettes klassifisering som culpa in 

contrahendo eller som et alminnelig prekontraktuelt ansvar, både i Norge og i resten av 

Skandinavia anerkjent for under visse omstendigheter å kunne danne grunnlag for en 

forhandlingsparts krav om erstatning fra motparten under kontraktsforhandlinger.42  

 

 

 
39 Simonsen, L., op.cit. s.155, mot betegnelser hos Woxholt, G., op.cit. s. 202. 
40 Hov, J., op.cit. s. 125 
41 Woxholth, G., op.cit., s.202 
42 Rt. 1992:1110; Stiansen/OBOS,  Simonsen, L., op.cit., s.1, Woxholth, G., op.cit., ss.206-207, 
UNIDROITS Principles art. 2.15. 
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Dette prekontraktuelle ansvaret må sees som et unntak fra utgangspunktet om at 

partene, før kontrakt er sluttet, står helt uten forpliktelser overfor hverandre. Dette har 

gjennom rettspraksis kommet til uttrykk ved at ansvar kan følge hvor partene har ” rodd 

seg så langt ut” i forhold til hverandre at de ikke fritt kan trekke seg fra forhandlingene 

uten å bli ansvarlig for det tap som lides ”ved et mislighold”.43 Utsagnet gir imidlertid få 

konkrete holdepunkter for å kunne bestemme i hvilke tilfeller et ansvar vil kunne bli 

aktuelt, annet enn at det er forutsatt et mislighold fra en forhandlingspart.  

 

Vilkåret om skyld under reglene om erstatning på grunnlag av prekontraktuelt 

ansvar  

 

Da det verken foreligger en gyldig eller en ugyldig kontrakt mellom partene, kan det 

stilles spørsmål ved hvilke handlinger slik erstatning kan bygges på, og om det oppstilte 

kravet til lojalitet mellom partene under en forhandlingssituasjon kan få betydning for 

vurderingen.   

 

Det er som nevnt en forutsetning for prekontraktuelt erstatningsansvar på grunnlag av 

skyld at det foreligger et ”mislighold” fra den forhandlingsparten som trekker seg fra 

forhandlingene. Ansvaret kan derfor begrunnes i en form for klanderverdig oppførsel 

fra en av parten.44  

 

Foreligger det nærmere bestemte retningslinjer for hvilke handlinger som kan 

medføre erstatningsansvar under en forhandlingssituasjon? 

 

Forutsetningene for å kunne praktisere et slikt prekontraktuelt erstatningsansvar for 

klanderverdig oppførsel under forhandlinger, er at det kan oppstilles en målestokk for 

hvilke handlinger som i den gitte situasjonen kan anses som ansvarsbetingende, det vil 

si visse retningslinjer for ”sømmelighet under forhandlinger”. Målestokken vil under 

forhandlinger kunne virke som en preferanseramme for aktørene. Disse vil da ha 

 

 

 
43 Rt. 1984:624; Tromsø Kjøl 
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nærmere holdepunkter for selv å vurdere i hvilken grad det er nødvendig, for ikke å 

pådra seg et erstatningsansvar, å begrense forfølgelsen av egeninteressen til fortrengsel 

for den annen part og dennes interesser. 

 

Som nevnt under punkt 4.1.2, er det i norsk kontraktsrett retningslinjer for en slik 

målestokk, ved at det her er oppstilt en plikt til lojal fremferd mellom parter under 

forhandlinger. I de tilfeller hvor den handlende parten hadde en alternativ 

handlingsmulighet som var synlig for denne, kan det derfor oppstilles grenser for i 

hvilken grad og på hvilken måte forhandlingspartene kan forfølge egeninteressen under 

en forhandlingssituasjon uten å bryte lojalitetsplikten.45

 

For hver forhandlingspart hviler det følgelig et ansvar for ikke gjennom egne handlinger 

å påføre den andre forhandlingsparten unødige eller urimelige tap, og læren om 

prekontraktuelt erstatningsansvar må derfor sees i nær sammenheng med 

lojalitetsprinsippet ved spørsmål rundt ansvarsgrunnlaget for erstatning for negativ 

kontraktsinteresse ved avbrutte kontraktsforhandlinger.  

 

Nivået for partenes gjensidige lojalitetsplikt i en prekontraktuell fase, herunder 

betydningen av vilkåret om ”klanderverdig oppførsel” 

  

Fastleggelsen av innholdet i vilkåret om ”klanderverdig oppførsel” vil ha betydning for 

vurderingen av hvilke handlinger eller utsagn som kan medføre at en part ikke fritt kan 

bryte ut av forhandlingene uten å løpe risiko for å pådra seg erstatningsansvar for den 

andre partens eventuelle kostnader i forbindelse med forhandlingene.46

 

Som nevnt tidligere, er det ikke mulig å gi en uttømmende vurdering av hvilke 

handlinger som er å anse som illojale under en forhandlingssituasjon. Alle situasjoner 

må vurderes konkret på grunnlag av de faktiske forhold i den enkelte sak, da enkelte 

situasjoner kan kreve en skjerpet grad av aktsomhet, mens det i andre tilfeller kan 

 

 

 
44 Simonsen, L., op.cit. ss.151,164 
45 Ibid., s.164 
46 Woxholth, G., op.cit., s. 207 
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tenkes en lemping av kravet.47 Lojalitetsplikten er følgelig av relativ karakter, slik at 

handlinger eller uttalelser som under enkelte forhandlingssituasjoner må anses som 

illojale, under andre situasjoner anses som lojale uten medfølgende erstatningsansvar.  

 

Videre er det ved vurderingen viktig å huske at partene som hovedregel har ansvar for 

egne kostnader forbundet med forhandlingene. Et ansvar for den annens økonomiske 

tap i forbindelse med forhandlingene er kun å anse som en snever unntaksregel fra dette 

utgangspunktet. Dette har kommet til uttrykk gjennom rettspraksis og teori ved at det 

kun er misbruk av oppnådd posisjon under kontraktsforhandlinger det reageres mot, 

herunder ved ”klanderverdig opptreden”, som ved ”uredelighet, forledelse og 

lignende”.48 Formålet med regelen er å sikre partene en viss grad av forutberegnlighet 

under en forhandlingssituasjon ved at lojalitetsplikter under disse blir oppfylt.49

 

Partene vil på dette grunnlaget kunne stole på og innrette seg etter hverandres 

handlinger og utsagn under forhandlingssituasjonen, og hensiktsmessige mål også ut fra 

sosialøkonomiske perspektiver, som sikkerhet i næringslivet, vil kunne virke positivt i 

forhold til utviklingen i omsetningslivet generelt.  

 

Selv om det ikke kan gis noen uttømmende opplisting av hvilke handlinger eller utsagn 

som i den enkelte sak kan anses som illojale og erstatningsbetingende i prekontraktuelle 

situasjoner, kan det oppstilles noen generelle retningslinjer for hvilke tilfeller av 

uberettigede forhandlingsbrudd som, på grunnlag av opptreden fra en av partene, vil 

kunne være ansvarsbetingende. 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Simonsen , L., op.cit., s.162 
48 Rt. 1998:761; Kina-Hansen, s. 772, Woxholth, G., op.cit. s.207,  Simonsen, L., op.cit. s. 157  
49 Simonsen, L., op.cit., s.156 
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Erstatningsansvar på grunnlag av løgn eller overdrivelser fra den ene 

forhandlingsparten 

 

Ved villfarelse om muligheten for at forhandlingene skal lede frem til endelig kontrakt 

vil spørsmålet om erstatning kunne oppstå.50 Dersom den parten som har frembrakt 

villfarelsen hos den annen er klar over eller burde være klar over den andre 

forhandlingspartens feilaktige forventninger til kontraheringsforsøket, vil det for 

førstnevnte følge en plikt til å opprette riktig forståelse av forholdet hos den andre.  

 

Dette følger av at forhandlingspartene gjennom den gjensidige lojalitetsplikten skal 

kunne innrette seg i tillit til den andre forhandlingspartens disposisjoner under 

forhandlingssituasjonen. 

 

De klareste tilfeller av slike ansvarsbetingende handlinger har vi hvor den ene parten, 

her selger, inngår forhandlinger uten intensjoner om senere avtalebinding.51 Dette vil 

innebære en villedning av en eventuell kjøpers forventninger, og medføre et falskt 

tillitsgrunnlag for forhandlinger hos denne. Slike tilfeller kan eksempelvis forekomme 

hvor selger ved forhandlingssituasjonen kun ønsker å skaffe seg informasjon om det 

aktuelle markedet eller om den annen parts forhandlingsstyrke.  

 

Jeg vil i det følgende gi en nærmere redegjørelse for hvilke situasjoner som kan danne 

grunnlag for nevnte problemstilling. 

 

Erstatningsansvar på grunnlag av forhandlinger uten avtaleintensjon 

 

Forbudet mot å inngå forhandlinger uten avtaleintensjon innebærer at partene skal gi 

forsøket en reel sjanse til å nå frem til endelig kontrakt,52 og at forhandlinger derfor må 

bli gjennomført på en seriøs måte.  

 

 

 

 
50 Rt. 1970:637; Skoleskyss,  Simonsen, L., op.cit., s. 173 
51 Simonsen, L., op.cit., s. 195 
52 Ibid.,s. 207. 
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Dette fremkommer også forutsetningsvis gjennom norsk rettspraksis, ved at partene 

under en forhandlingssituasjon er underlagt en plikt til lojalt å vurdere tilbud fremsatt 

av den andre parten under forhandlingene.53 Et brudd på denne plikten, for eksempel 

ved å inngå i forhandlinger uten avtaleintensjoner, vil derfor kunne medføre 

erstatningsansvar for kostnader påført den andre under forhandlinger. 

 

Det er imidlertid mer praktisk at kontraheringsviljen, på grunnlag av senere oppståtte 

forhold, tapes underveis under forhandlingene, og at selgeren på et tidspunkt under 

disse derfor vet eller har sterke forventninger om at forhandlingene på denne bakgrunn 

ikke vil lede frem til endelig avtale.54 Også i disse tilfellene foreligger det en plikt for 

den uinteresserte forhandlingspart å varsle om denne manglede viljen. En godtroende 

kjøper vil ellers kunne pådra seg unødige kostnader i forbindelse med forhandlingene på 

grunnlag av dennes tillit til at disse har muligheter til å lede frem til endelig avtale.  

 

Problemstillingen har imidlertid et vanskelig bevistema, da det avgjørende vil være 

hvorvidt det kan bevises at manglende vilje til å inngå endelig kontrakt forelå hos den 

potensielle selgeren før det eventuelle tapet ble pådratt en potensiell kjøper.55 Dette kan 

være vanskelig å bevise ut fra det passerte mellom partene.  

 

Det kan tenkes tilfeller hvor det etter forhandlingenes start viser seg at den ene parten 

allikevel ikke har behov for ytelsen det forhandles om. Dersom dette kunne vært avklart 

gjennom markedsundersøkelser på et tidligere tidspunkt, kan lojalitetsplikten tale for at 

slike manglende undersøkelser er omstendigheter den andre parten i utgangspunktet kan 

kreve å bli opplyst om før forhandlinger innledes.56 Dette må sees i sammenheng med at 

partene under forhandlinger må vise en reell vilje til å forhandle frem en endelig av tale, 

og at mangelfulle forberedelser til forhandlingene kan belyse en viljemangel på dette 

punktet. 

 

 

 

 
53 Rt. 1992:1110; Stiansen/OBOS 
54 Simonsen, L., op.cit., s. 196 
55 Ibid., s. 199 
56 Ibid., s. 198 
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Erstatningsansvar på grunnlag av asymmetri i kunnskapsforholdet mellom 

forhandlingspartene 

 

Dette vil for eksempel være tilfelle hvor den ene parten på et tidligere tidspunkt enn den 

andre har positiv kunnskap eller sterke antagelser om forhold som vil kunne medføre at 

forhandlingene ikke vil føre frem til endelig avtale. Grunnene til en slik vanskelig- eller 

umuliggjøring av endelig avtaleinngåelse kan være både eksterne og interne forhold. 

Særlig ved interne forhold som har virket inn på den ene partens kontraheringsvilje 

tilsier lojalitetsplikten en rask opplysning til den godtroende parten,57 da dette er forhold 

denne vanskelig kan forventes å bli kjent med på egen hånd. Hvilken 

sannsynlighetsvekt for forhandlingsbrudd som kan kreves for at varslingsplikten skal 

inntreffe, vil kunne variere i forhold til hvor sterk lojalitetsplikten må anses i den 

aktuelle saken.58 Dette vil som nevnt bero på konkrete omstendigheter i det enkelte 

forhold.  

 

Hvor det foreligger en slik asymmetri i kunnskapsforholdet mellom partene, og det 

fremstår som sannsynlig for vitende part at den andre er uvitende om forholdet og derfor 

i tillit til formålet om kontraktsinngåelse vil disponere egne midler for å nå dette, vil den 

som sitter med kunnskapen ha en plikt til meddelelse av dennes kunnskap ovenfor den 

annen.59 Dette må sees som et utslag av i lojalitetsprinsippet under forhandlinger.  

 

 Hvilke forventninger beskyttes? Kravet til årsakssammenheng 

 

Erstatningsansvar vil ved et prekontraktuelt ansvar under kontraktsforhandlinger kunne 

oppstå som følge av rimelige forventninger oppstått hos den ene forhandlingsparten, 

dannet på bakgrunn av den klanderverdige oppførselen fra den som ønsker å bryte ut av 

forhandlingene. Det må følgelig foreligge årsakssammenheng mellom den 

klanderverdige oppførselen og berettigede forventninger dannet på grunnlag av denne, 

samt mellom forventningene og de kostnadene som er påløpt. Det er følgelig kun 

 

 

 
57 Simonsen, L., op.cit., s. 195 
58 Ibid., s. 194 
59 Ibid., s. 192 
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økonomisk tap knyttet direkte opp mot handlinger utført i sammenheng med 

forhandlingene, og de handlinger som er utført på bakgrunn av forventinger til at disse 

har ledet eller vil lede frem, som kan kreves erstattet på dette grunnlaget.  

 

Dette må sees i sammenheng med utgangspunktet om at partene selv har ansvaret for 

egne kostnader påløpt under forhandlinger, og at det ville stride mot grunnleggende 

rettferdighets- og rimelighets betraktninger dersom den ene forhandlingsparten skulle 

vært ansvarlig for kostnader som ikke klart stammer fra handlinger eller uttalelser fra 

denne. 

 

Slike kostnader kan, som nevnt i eksempelet, være påløpt som følge av advokatbistand 

ved berettigede forventninger til at kontraktsforhandlingene skal lede frem til endelig 

avtale mellom partene, eller kostnader som er påløpt som følge av at den ene parten har 

startet forberedelse eller gjennomføring av ytelsen det er forhandlet om, for eksempel 

ved å kjøpe eller leie utstyr til bruk for gjennomføringen.  

 

At forventningene må være ”berettigede” betyr at det stilles krav til den skadelidtes 

aktsomhet, ved at denne ikke kan få medhold i et erstatningskrav i de tilfeller hvor 

dennes tillit til uttalelser eller handlinger fra den annen part ville blitt brutt dersom 

nærmere undersøkelser var foretatt. Det vil typisk ikke være illojalt ”å overse en 

overdreven tro på at kontraheringsbestrebelsene skal lykkes”.60

 

Yttergrensene for lojalitetsprinsippet under en forhandlingssituasjon 

 

Det kan som nevnt ikke oppstilles noen plikt til å inngå endelig kontrakt mellom partene 

selv om kontraktsforhandlinger er innledet. Det må derfor som hovedregel være vid 

adgang for en av disse, i vårt tilfelle selger, til fritt å trekke seg fra forhandlingene før 

avtale anses sluttet. Det avgjørende for om erstatningsansvar vil kunne pådras, er om 

den andre forhandlingsparten på grunnlag av utsagn eller handlinger fra selger har fått 

 

 

 
60 Simonsen, L., op.cit., s. 172 



 

 32 

                                                

en feilaktig forståelse av den reelle muligheten for at avtale skal sluttes, og denne pådrar 

seg økonomiske omkostninger i forbindelse med transaksjonen på dette grunnlaget.  

 

 

4.2.2 Erstatning på grunnlag av betraktninger om ugrunnet berikelse 

Spørsmålet som kan stilles, er om erstatning for tap som følge av brudd i forhandlinger 

kan søkes også på generelt grunnlag, herunder på grunnlag av betraktninger om 

tilbakeføring av eller erstatning for ”ugrunnede berikelser”. 

 

Rettslig utgangspunkt 

 

Muligheten til å søke erstatning på slikt grunnlag når den ene forhandlingsparten, enten 

gjennom den andres generelle tiltak i forbindelse med forhandlingene eller ved dennes 

utføring av forventet kontraktsforpliktelse, har mottatt fordeler uten at kontrakt har 

kommet i stand, kan ikke i norsk rett begrunnes i et generelt rettslig prinsipp. 

Domstolene begrunner i stedet et slikt tilbakebetalingskrav ved å sammenligne de 

konkrete tilfellene med krav etter læren om condictio indebeti, samt ved å trekke 

paralleller til andre lands rett rundt temaet for restitusjon utenfor kontraktstilfellene.61

 

Ved en slik mangel av et generelt prinsipp å falle tilbake på ved vurderingen, må hvert 

tilfelle ved slike spørsmål vurderes konkret på bakgrunn av området det er oppstått på.62 

 

Begrunnelsen for restitusjon av uberettigede berikelser som grunnlag for 

erstatningsansvar  

 

Ved at en forhandlingspart for å kunne få medhold i et restitusjonskrav blant annet må 

kunne påvise at det er skjedd en formuesforskyvning mellom forhandlingspartene, samt 

en gjensidighet mellom vinning hos den ene parten og ressursbruk hos den andre, kan 

betraktninger om restitusjon av berikelser i denne forbindelse sees som en forlengelse 

 

 

 
61 Simonsen, L., op.cit., s. 379. 
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av eiendomsrettens beskyttelse.63 Dette kan forklares ved at mottaker gjennom en 

formuesforskyvning har blitt beriket på bekostning av en annens eiendom, og sistnevnte 

derfor i visse tilfeller rettmessig kan kreve denne fordelen erstattet. 

 

Spørsmålet som kan stilles, er i hvilke tilfeller et slikt tilbakebetalingskrav kan 

tilkjennes. 

 

Hva ligger i vilkåret om ”berikelse”? 

 

Det er ikke et vilkår for å kunne kreve erstatning på grunnlag av 

restitusjonsbetraktninger at det i sammenheng med formuesforskyvningen som nevnt 

ovenfor er oppstått et økonomisk tap for den ene parten. Berikelsesbegrepet er vidt 

definert, og det er herunder tilstrekkelig at mottakeren av ytelsen for eksempel har 

oppnådd en besparelse ved den andre partens handling.64

 

I hvilke tilfeller er berikelsen å anse som ”uberettiget”? 

 

En ”uberettiget” berikelse behøver ikke å være ulovlig for å tilfredsstille vilkåret for å 

kunne kreve erstatning på grunnlag av restitusjonsbetraktninger.65 Det er imidlertid i 

norsk rett oppstilt forholdsvis snevre grenser for hvilke berikelse som er å anse som 

”uberettigede”. I stedet for at domstolene, gjennom frie skjønnsvurderinger i den 

enkelte sak, skal kunne vurdere hvilke berikelse som kan danne gjenstand for et 

tilbakebetalingskrav, har lovgiver gjennom spesiallovgivning selv ønsket å regulere 

forholdet.66 Dette er gjort ved at det i formell lovs form er regulert i hvilke tilfeller en 

berikelse er å anse som ”uberettiget”. Eksempler kan finnes for eksempel i 

markedsføringsloven §§ 7 og 8, 67 hvor lovgiver har regulert tilfeller av ”rettsstridig” 

utnyttelse av bedriftsforhold.  

 

 

 
62 Simonsen, L., op.cit., s. 380 
63 Ibid., s. 380 
64 Ibid., s. 381 
65 Ibid., s. 381 
66 Ibid., s. 384 
67 Markedsføringsloven av 16. juni 1972 nr. 47 
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Restitusjon av fordeler i forbindelse med generelle tiltak under 

forhandlingssituasjonen 

 

Slike generelle tiltak kan, som nevnt ovenfor under punkt 3.2, være for eksempel 

konsulenttjenester, herunder ved advokatbistand, markedsundersøkelser og lignende. 

 

Den ene forhandlingsparten vil i utstrakt grad kunne dra fordeler av slike tjenester, for 

eksempel ved at denne sparer kostnader ved at det i forbindelse med senere 

transaksjoner ikke i samme utstrekning er behov for tilsvarende markedsundersøkelser. 

Denne berikelsen vil imidlertid vanskelig kunne klassifiseres som ”urettmessig”, da den 

kun er en naturlig følge av kontraheringsforsøket mellom to forhandlingsparter.68 Den 

tapslidende part må derfor i slike tilfeller søke erstatning for kostnader i forbindelse 

med slike tiltak etter reglene om prekontraktuelt skyldansvar, se under punkt 4.2.1. 

 

Hvor berikelse er skjedd som følge av direkte, rettsstridig handling fra mottaker, for 

eksempel ved at bedriftshemmeligheter eller resultat av kostbare konsulenttjenester har 

blitt gjort tilgjengelig på grunnlag av villedende eller uriktige utsagn om at avtale vil bli 

inngått mellom partene, kan den forhandlingsparten som informasjonen stammer fra 

være vernet av spesialregler på området, herunder for eksempel gjennom 

markedsføringsloven.69 Denne er ment å gjelde under forretningsforhold, som også 

omfatter forhandlingstilfeller.70

 

Da det avgjørende i denne sammenhengen er hvorvidt berikelsen er skjedd på grunnlag 

av handlinger i strid med ”god forretningsskikk”, vil lojalitetsbetraktninger også her få 

betydning for avgjørelsen.71 Forhandlingsparten kan i disse tilfellene også søke om 

erstatning fra den andre parten på grunnlag av prekontraktuelt skyldansvar, redegjort for 

 

 

 
68 Simonsen, L., op.cit., s. 383 
69 Markedsføringsloven av 16. juni 1972 nr. 4 §§ 1, 7-8  
70 Simonsen , L., op.cit., ss. 384, 388-389 
71 Ibid., ss. 388-389 
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under punkt 5.2.1.72 Jeg vil derfor ikke gå nærmere inn på problemstillinger på området 

for spesiallovgivningen. 

 

Restitusjon av berikelser i forbindelse med forberedelser til eller utføring av 

forventede kontraktsforpliktelser 

 

Det er i utgangspunktet heller ikke grunn til, etter generelle restitusjonsbetraktninger, å 

svare bekreftende på spørsmålet om restitusjon av berikelser ved forberedelser til eller 

ved utføring av forventet kontraktsforpliktelse. Dersom en part ønsker å påbegynne 

utførelsen av en forventet kontraktsytelse, med de kostnadene dette måtte medføre, 

gjøres dette følgelig på eget ansvar for om endelig kontrakt vil bli inngått og for om 

vederlag for tjenesten derved vil bli ytt. 

 

Det foreligger heller ikke spesiallovgivning som på området for kommersielle 

forhandlinger kan tas til inntekt for at restitusjon kan kreves for slike berikelser hos den 

ene forhandlingsparten før kontraktsslutning. Et erstatningskrav vil derfor i slike tilfeller 

måtte bero på avtale mellom partene. Dersom slik avtale ikke er inngått, vil parten måtte 

søke erstatning på grunnlag av reglene om prekontraktuelt skyldansvar, se ovenfor 

under punkt 4.2.1.73

 

Svaret på spørsmålet om erstatning på grunnlag av berikelsesbetraktninger kan 

imidlertid stilles seg annerledes dersom partene har inngått en intensjonsavtale om 

forholdet det forhandles rundt. Erstatning for tap som følge av forberedelser eller 

utføring av en forventet kontraktsytelse kan i slike tilfeller tilkjennes etter reglene om 

uberettigede berikelser. Det kan her kreves restituert rimelige kostnader påløpt i 

forbindelse med forberedelsene eller utføringen av den forventede kontraktsytelsen, 

samt av et rimelig vederlag for slike tjenester.74  

 

 

 

 
72 Simonsen, L., ss. 387-388 
73 Ibid., s. 383 
74 Gomard, B., “Letters of Intent”, I: Det 30. Nordiske juristmøtet, Oslo 15.-17. august 1984, 1 s. 245-
312, s. 297 
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Jeg vil imidlertid ikke gå nærmere inn på hvordan spørsmålet løses hvor det foreligger 

en slik avtale mellom partene, da dette ligger utenfor avhandlingens tema. 

 

Kan det tenkes unntak fra disse utgangspunktene om erstatning på grunnlag av 

berikelsesbetraktninger? 

 

Det er etter norsk rett videre adgang til å søke erstatning for slike berikelser som er 

nevnt ovenfor dersom en delavtale om de forhold som har medført berikelsene for den 

ene parten under forhandlingene kan påvises. Erstatning vil i slike tilfeller kunne kreves 

etter reglene i kontrakt. 

 

Problemer vil imidlertid her kunne oppstå ved vurderingen av om det foreligger en 

avtale, eller om berikelsene er ervervet på grunnlag av forhandlinger, ansett i videre 

grad som uforpliktende mellom partene, se ovenfor under punkt 5. 

 

Spørsmålene som vil kunne reises under dette temaet, vil i stor grad være beslektet med 

problemstillingene under punkt 2.2. Det henvises derfor her kun til punkt 4.1. 

5 Rettslig grunnlag og begrunnelsen for løsningene i engelsk rett 

 

Engelsk kontraktsrett skiller seg fra norsk kontraktsrett på fundamentale punkter, ved at 

det her er inntatt formelle vilkår for kontraktsinngåelse. Disse, sett i sammenheng med 

at det i engelsk rett ikke kan oppstilles noe prinsipp om lojalitetsplikt under 

forhandlinger, begrunner løsningen om at suksessiv avtalebinding ved forhandlinger 

ikke vil forekomme hvor det ikke er enighet om dette mellom partene. 

 

Det er i engelsk rett ikke rom for å tilkjenne erstatning for kostnader påført den ene 

parten ved forhandlingsbrudd på grunnlag av et prekontraktuelt ansvar tilsvarende det 

norske, se punkt 4.2.1. Erstatning vil imidlertid i noe større utstrekning enn etter norsk 

rett kunne bli tilkjent for uberettigede berikelser mottatt av en av forhandlingspartene 

under forhandlingssituasjonen, sammenlign med norsk rett under punkt 4.2.2.  



 

 37 

Heller ikke på grunnlag av engelske regler om delikt kan erstatning tenkes i tilfeller som 

de skisserte under punkt 2.3. 

 

Jeg vil i det følgende under punkt 5.1 gi en begrunnelse for hvorfor 

kontraktsforhandlinger etter engelsk rett ikke alene kan danne grunnlag for en 

avtaleslutning, herunder med en redegjørelse for engelsk retts formelle krav til 

kontraktsinngåelse. 

 

Videre vil jeg under punkt 5.2 redegjøre for muligheten til å bli tilkjent erstatning for 

kostnader påført under forhandlinger. Det vil under punkt 5.2.1 gis en begrunnelse for 

hvorfor dette ikke kan søkes etter reglene om tort. En kort gjennomgang av reglene 

rundt restitusjon av uberettigede berikelser som grunnlag for erstatningsansvar i 

forhandlingstilfeller vil gis under punkt 5.2.2. 

 

 

5.1 Rettslig grunnlag og begrunnelsen for løsningen av 
spørsmålet om avtaleslutning i engelsk rett 

 

For at en avtaleslutning etter engelsk rett skal anses som gyldig og kunne danne 

grunnlag for rettslig forfølgning, må denne som nevnt ovenfor oppfylle visse formelle 

krav. 

 

Disse formelle kravene er blitt betegnet som et vilkår om klarhet og fullstendighet i 

avtalematerialet, et vilkår om partenes gjensidige ”consideration” for de løfter som har 

kommet til uttrykk ved slutningssituasjonen, samt et vilkår om felles avtaleintensjon i 

forhold til det fremforhandlede resultatet. 

 

Engelsk rett er basert på saker, og ikke på lov. De formelle vilkårenes innhold og 

betydning for situasjonen skissert ovenfor under punkt 3.1, må følgelig søkes i engelsk 

rettspraksis og juridisk teori. 
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5.1.1 Rettslig utgangspunkt 

Spørsmålet om avtale er inngått, beror i engelsk rett, som i norsk rett, i utgangspunktet 

på dennes stiftelsesgrunnlag. Spørsmålet som herunder stilles, er om det fremgår av det 

passerte mellom partene at det er oppnådd enighet rundt forholdet, belyst ved deres 

tilbud og aksept.75 Da det er formfrihet på de aller fleste områder i engelsk rett, kan også 

handling danne grunnlag for en kontrakt.76 Avtale kan følgelig anses for inngått uten at 

det foreligger uttrykkelig tilbud eller aksept mellom partene. 

 

Rettslige problemstillinger 

 

Under en forhandlingssituasjon som den skisserte under punkt 2, vil selger påstå seg 

ubundet av forhandlingene.  

 

I en slik tvist vil konklusjonen bero på hvorvidt den potensielle kjøperen kan føre bevis 

for at de formelle vilkårene for avtaleinngåelse er oppfylt, og at det på dette grunnlaget 

foreligger er gyldig stiftet avtale. 

 

Spørsmålet i det følgende, er derfor i hvilken grad de formelle vilkårene vil kunne 

hindre en avtaleslutning gjennom forhandlinger, herunder om disse alene kan begrunne 

konklusjonen om at avtalebinding gjennom forhandlinger ikke kan tenkes etter engelsk 

rett. 

 

Det er ved løsningen av disse problemstillingene nødvendig å foreta en nærmere 

redegjørelse for innholdet av de formelle kravene til avtaleslutning i engelsk 

kontraktsrett. Jeg vil herunder foreta en selvstendig vurdering av det enkelte vilkår. Da 

vilkårene er kumulative, er det imidlertid på visse punkter nødvendig å se visse sider av 

disse i sammenheng. 

 

 

 

 
75 Treitel, G., “The Law of Contract”, 11. utg. London 2003, s. 8, McKendrick, Ewan, “Contract law: 
Text, Cases and Materials”, Oxford 2003, s. 59  
76 Anson, W.R., “Anson’s law of contract”, Beatson, J. (ed.), 28. utg. Oxford 2002, ss. 30 og 73, Atiyah, 
P.S., “An Introduction to the Law of Contract”, 5. utg. Oxford 1995, s. 247  
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5.1.2 Vilkåret om klarhet og fullstendighet  

Det må i engelsk rett trekkes en grense mot svevende forhandlingsutsagn som fra 

utsagnsgiver ikke er ment å være rettsstiftende. 

 

Rettslig utgangspunkt 

 

Denne problemstillingen kan illustreres ved at det i engelsk rett er oppstilt som vilkår 

for at en kontrakt skal anses for gyldig stiftet at den er tilstrekkelig fullstendig og klar 

ved reguleringen av det aktuelle forholdet mellom partene.77  

 

Bakgrunnen for vilkåret om klarhet og fullstendighet 

 

Vilkåret om at det fremforhandlede mellom partene må fremstå som tilstrekkelig ”klart 

og fullstendig” for å kunne danne grunnlag for en kontrakt, kan begrunnes i at det er 

opp til partene å inngå avtale, og derfor i utgangspunktet ikke domstolenes oppgave å 

regulere forholdet mellom disse.78  

 

Dette kan sees som en konsekvens av at engelske domstoler i langt større grad enn 

norske domstoler viker tilbake for å gripe reviderende inn i et bestående avtaleforhold, 

enten det er ved utfylling eller ved sensur av kontrakt.  

 

Betydningen av vilkåret om klarhet og fullstendighet i avtalematerialet kommer også 

tydelig frem ved at etterfølgende opptreden mellom partene ikke vil være relevant for 

domstolenes avgjørelse av det kontraktsrettslige innholdet av avtalen. Denne skal tolkes 

slik den forelå på tidspunktet for avtaleinngåelsen, og ikke i lys av partenes senere 

forståelse av forholdet.79 Forholdet skal følgelig ikke, som i norsk rett, avgjøres på 

 

 

 
77 Anson, W.R., op.cit., s. 60, Atiyah, P.S., op.cit., s. 111 
78 Anson, W.R., op.cit., s. 61, Hillas & Co v. Arcos Ltd. [1932] All ER 494 REP, Atiyah, P.S., op.cit.,  
s.115 
79 Anson, W.R., op.cit., ss. 160-161 
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grunnlag av en helhetlig bedømmelse av det passerte mellom partene før, under og etter 

avtaleinngåelsen.80

 

En avtale får virkning etter sitt innhold, og det er derfor i høyeste grad opp til partene å 

forfølge egeninteressene under fremforhandlinger og slutninger av disse,81 i den grad 

dette ikke innebærer bruk av svik eller tvang ovenfor den annen part.82  

 

Domstolenes uvilje mot å gripe reviderende inn i et avtaleforhold, sett i sammenheng 

med det manglende lojalitetsprinsippet i engelsk rett, medfører at partene her har et 

svakere rammeverk rundt kontraktsforhandlingene enn hva som er tilfellet i norsk rett. 

Det er derfor i engelsk rett et videre spillerom enn i norsk rett for hvilke utsagn og 

handlinger som kan fremføres uten risiko for at partene skal pådra seg noen form for 

ansvar overfor den annen part og dennes tillit til at utsagnet eller handlingen har ført 

frem til endelig kontrakt.83  

 

Situasjoner som den skisserte under punkt 2..2, hvor forhandlingspartene er uenige i 

handlingers eller utsagns rettsskapende virkning, danner en praktisk problemstilling, da 

avtalen sjelden underveis under forhandlinger fullstendig og uttømmende regulerer alle 

påtenkte punkter.  

 

Rettslig problemstilling 

 

Spørsmålet som i denne forbindelse kan reises, er hvilken grad av klarhet og 

fullstendighet i det fremforhandlede som kreves for at dette skal oppfylle vilkårets krav 

til avtale. 

 

 

 

 

 

 
80 Woxholth, G., ”Avtaleinngåelse, ugyldighet og tolkning”, 4. utg. Oslo 2001, s. 413 og kap. 4 
81 Atiyah, P.S., op.cit., s. 246 
82 Atiyah, P.S., op.cit., s. 245 
83 Avtaleloven § 36, samt alminnelige kontraktsrettslige prinsipper 
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Avtaleintensjon på grunnlag av det fremforhandlede mellom partene 

 

Hvorvidt det fremforhandlede materialet under engelsk rett kvalifiserer for å bli ansett 

som bindende avtale i tråd med vilkåret om klarhet og fullstendighet, beror på om de 

løste spørsmålene er avgjørende for om partene vil ha til hensikt å inngå kontrakt om 

det forhandlede, eller om forutsetningene deres for avtaleinngåelse først er innfridd ved 

enighet rundt materialets øvrige uløste spørsmål.84 Nevnte problemstilling har i 

rettspraksis ført til et generelt prinsipp om at avtale ikke kan anses for inngått hvor 

fundamentale spørsmål under denne ikke er avgjort, og forholdet derfor fortsatt vil være 

gjenstand for forhandlinger mellom partene.85  

 

Dette må sees i sammenheng med domstolenes uvilje mot å revidere et eksisterende 

avtaleforhold, og at de kun i førstnevnte tilfelle vil ha grunnlag for en slik inngripen. Da 

partene kun i dette tilfellet gjennom forhandlinger har dannet et felles fundament for en 

intensjon om en senere avtaleslutning, er det kun her det foreligger holdepunkter for 

domstolene til, gjennom en utfylling av avtalen på dennes uklare punkter, å kunne 

konstruere øvrige rettigheter og plikter mellom partene under kontrakten. Også i disse 

tilfellene skjer imidlertid en slik inngripen kun unntaksvis.  

 

Så lenge det ikke er oppnådd enighet rundt forhandlingsmaterialets hovedpunkter, vil 

det kun foreligge en uformell forhandlingssituasjon hvor ingen av partene har noen 

form for ansvar for den annens tillit eller forventninger til samarbeidet. Dette henger 

også sammen med at utsagn gitt underveis under forhandlinger ikke kan anse som 

bindende løfter, se om ”consideration” under punkt 5.1.2. 

 

Uttalelser og handlinger avgitt under disse omstendighetene kan følgelig ikke anses som 

rettsstiftende mellom partene.  

 

 

 

 
84 Anson, W.R., op.cit., s. 66 
85 Courtney & Fairbairn Ltd. V. Tolaini Brothers (Hotels) Ltd. [1975] 1 W.L.R. 297 ss. 301-302, Walford            
v. Miles [1992] 2 W.L.R. 174 ss. 137-138. 
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Kan det her tenkes paralleller til reglene i norsk rett om ”nærhet i standpunkt” for 

å kunne fastslå avtalebinding? 

 

Vurderingen kan sammenlignes med spørsmålet om partene i norsk rett har blitt enige 

om avtalens hovedinnhold, slik at dette kan danne grunnlag for den ene parts 

forventninger om avtalebinding. Det er som nevnt under punkt 4.1.2 ovenfor også under 

norsk rett en forutsetning for avtalebinding gjennom forhandlinger at det kan stadfestes 

en tilstrekkelig nærhet mellom partene under forhandlingssituasjonen, slik at det må 

trekkes en grense mot utsagn som er for vage og løse til å kunne anses som dispositive. 

Dette er en naturlig konsekvens av utgangspunktet i norsk rett om at det kun er 

”rimelige forventninger” hos adressaten som er vernet med hjemmel i 

lojalitetsprinsippet. 

 

Kravet til forventningene er på dette grunnlaget en modifikasjon av beskyttelsen av 

utsagnets adressat i retning av utgangspunktet i engelsk rett, hvor derimot utsagnsgiver 

som nevnt er vernet mot feilaktige forståelser av dennes utsagn hvor disse ikke er 

tilstrekkelig klare og fullstendige til å kunne danne grunnlag for kontrakt.  

 

Vilkåret om nærhet i standpunkt kan ikke tolkes like strengt i norsk rett som vilkåret om 

enighet rundt fundamentale spørsmål på samme område i engelsk rett, da det er viktig å 

se vilkårene på bakgrunn av hvilket grunnleggende perspektiv som legges til grunn ved 

besvarelsen av spørsmålet om hvilke av partsforventningene som er mest 

beskyttelsesverdige. Ved at det i engelsk rett legges til grunn at avsagngivers 

intensjoner med handlingen eller utsagnet er mest verdig en beskyttelse, må det derfor 

vises varsomhet med å forutsette avtalebinding mot dennes ønsker på grunnlag av 

utsagn eller handlinger fra denne, slik som kan forutsettes i norsk rett for å oppnå en 

beskyttelse av adressatens rimelige forventninger til dette.  

 

Kan det tenkes unntak fra utgangspunktet om et vilkår om klarhet og 

fullstendighet ved avtalens hovedpunkter? 

 

Spørsmålet som herunder kan stilles, er om det i visse tilfeller kan foreligge en adgang 

for engelske domstoler til å foreta en revisjon eller utfylling av uklare eller ufullstendige 

avtaler. 



 

 43 

                                                

 

Dette spørsmålet må i begrenset grad besvares bekreftende.  

 

En kontrakt som inneholder usammenhengende og meningsløse avtalevilkår kan i visse 

tilfeller anses som tilstrekkelig klar og fullstendig for å være bindende mellom partene.  

Engelske domstoler har i svært begrenset utstrekning foretatt en revisjon av slike 

avtaler, og ignorert meningsløse klausuler som ikke i seg selv har vært av sentral 

betydning for fordelingen av plikter og rettigheter mellom partene.86 Det er ikke 

holdepunkter for å fastslå at en slik revisjon vil bli foretatt når sentrale punkter under 

kontraktsmaterialet er så uklare at de vil kunne danne et hinder for at dette er egnet til å 

danne grunnlaget for en bindende avtale. 

 

Hvor avtalen derimot er taus på viktige punkter, som for eksempel ved fastsettingen av 

prisen for en vare eller tjeneste, foreligger det imidlertid begrenset hjemmel for 

domstolen til å utfylle denne,87 og på denne måten avhjelpe mangler som ellers kunne 

føre til at avsender var vernet mot adressatens uriktige oppfatninger av utsagnet eller 

handlingen.  

 

Den praktiske betydningen av vilkåret om klarhet og fullstendighet ved spørsmålet 

om avtaleslutning gjennom forhandlinger 

 

Ved at engelske domstoler har oppstilt strenge grenser for adgangen til å foreta en 

selvstendig revisjon og utfylling av det passerte mellom to eller flere forhandlingsparter, 

og på dette grunnlaget anse avtale som sluttet hvor det ikke foreligger et klart tilbud og 

en aksept mellom disse, vil en avtale vanskelig anses som fremkommet under 

forhandlinger hvor en av partene hevder seg ubundet av disse. 

 

Utsagn og handlinger kommet til uttrykk gjennom en forhandlingssituasjon må følgelig 

anses som uforbindende mellom to eller flere forhandlingsparter hvor det ikke på 

 

 

 
86 Treitel, G., op.cit., ss. 50-51 
87 Treitel, G., op.cit., s. 51, Anson, W.R., op.cit., s. 63, Sale of Goods Act 1979 s.8(2), Supply of Goods 
and Services Act 1982 s.15(1). 
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grunnlag av det passerte mellom disse kan stadfestes at det er oppnådd enighet rundt 

hovedpunktene ved det aktuelle forholdet. Dette må sees i sammenheng med at det ikke 

foreligger noen lojalitetsplikt mellom partene under en forhandlingssituasjon, og at 

domstolene derfor er henvist til en streng bokstavtolkning av det passerte mellom 

aktørene under forhandlingssituasjonen. 

 

 

5.1.3 Vilkåret om ”consideration”  

Gjennom et vilkår om ”consideration” er det i engelsk rett oppstilt ytterligere 

begrensninger for hvilke disposisjoner som kan forfølges rettslig.88 Ideen om 

gjensidighet mellom partene under kontraktsforhold belyses ved at det må være slik 

gjensidighet ved disses ytelser for at avtalen skal kunne danne grunnlag for et rettslig 

krav. Kravet til gjensidighet er oppfylt hvor det foreligger en form for gjensidig 

”vinning under kontrakt” mellom partene, ved at løftegiver gjennom avtalen får noe 

igjen av adressaten.  

 

Rettslig utgangspunkt 

 

Det er ikke oppstilt strenge krav til hva som er å anse som slik ”vinning under 

kontrakt”, annet enn at det må være direkte gjensidighet mellom vinning og løfte og at 

vinningen må være reell og mulig å forfølge rettslig.89 Dette kan for eksempel være 

tilfellet ved løfte om betaling av kjøpesum eller levering av vare. Videre må som 

hovedregel partenes tilkjennegivelse av fordeler og ulemper ved løftet foreligge på 

tidspunktet for avgivelse av dette.90  

 

 

 

 

 

 

 
88  Treitel, G., op.cit., s. 67, Anson, W.R., op.cit., s. 88 
89  Anson, W.R., op.cit., s. 97, Treitel, G., op.cit., s. 72 
90   Treitel, G., op. cit., s. 77, Anson, W.R., op.cit., s. 93 
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Bakgrunnen for vilkåret om ”consideration” 

 

Vilkåret om consideration kan ha betydning for hvilket innhold et ensidig utsagn fra en 

av partene må ha for å være bindende, og vil videre kunne avgrense mot disposisjoner 

som fra partenes side ikke er ment å være rettsstiftende. Dette må igjen sees som et 

utslag av at det i engelsk rett ikke foreligger et lojalitetsprinsipp under forhandlinger 

tilsvarende det norske, og ved at partene derfor i videre utstrekning er gitt muligheten til 

å forfølge egeninteressen under en forhandlingssituasjon. 

 

Vilkåret om ”consideration” kan derfor sees som et hjelpemiddel for oppstillingen av et 

vern av utsagnsgiver under en forhandlingssituasjon, slik at denne ikke vil løpe risiko 

for å bli bundet av rettslige plikter som det ikke har vært i dennes hensikt å påta seg. 

 

Consideration kan, på den annen side, ikke sees som et instrument til beskyttelse av den 

svake partene i et kommersielt kontraktsforhold, da engelsk rett i stor grad anerkjenner 

prinsippet om kontraktsfrihet og individets rett til å forfølge egeninteressen under 

kontraktsforhandlinger.91 Det antas at profesjonelle parter selv er nærmest til å bære 

risikoen for sine handlinger og forventninger, og at det derfor ikke er grunn for 

domstolene til å tre beskyttende inn hvor en handling eller et utsagn er blitt forstått i 

strid med utsagnsgivers hensikt, se ovenfor under punkt 5.1.1.  

 

Rettlig problemstilling 

 

Spørsmålet som kan stilles, er hva et utsagn må være knyttet til for å anses for å ha 

”consideration”.   

 

I denne sammenhengen er det interessante hvorvidt et utsagn avgitt under en 

forhandlingssituasjon er av en slik art at de kan betegnes som å ha ”consideration”, og 

at det derfor kan knyttes rettslige krav til disse. 

 

 

 

 
91   Walford v. Miles [1992] 2 W.L.R. 174 s.138, Treitel, G., op.cit., ss. 73-74 



 

 46 

                                                

Er utsagn avgitt under en forhandlingssituasjon gitt med ”consideration”? 

 

Ensidig bebyrdende utsagn, samt utsagn om at avtale vil eller er blitt inngått på 

grunnlag av forhandlinger, er etter engelsk rett ikke ansett som rettslige bindende.92 

Dette begrunnes i at det ved ensidig bebyrdende utsagn mangler den tilstrekkelige 

gjensidigheten mellom vinning og ulempe for partene, det vil si ”consideration” i denne 

sammenhengen. Videre mangler det ved utsagn angående forhandlingssituasjonen og 

dennes mulighet for å nå fram til endelig avtale tilstrekkelig grad av klarhet og 

fullstendighet, se under punkt 5.1.2. Domstolene vil i en slik situasjon ikke ha 

tilstrekkelig grunnlag for å foreta en nærmer utfylling av partenes plikter og rettigheter 

etter avtalen.  

 

Betydningen av at det oppstilles krav om ”consideration” for at utsagnet skal være 

rettslig bindende 

 

Ved at utsagn gitt underveis under forhandlinger under engelsk rett i utgangspunktet 

kun er å anse som ensidige løfter uten ”consideration”, er de ikke rettslig bindende.  

Utsagn eller handlinger fra partene under en forhandlingssituasjon kan derfor ikke, som 

i norsk rett hvor tillitsteorien legges til grunn, anses som rettsstiftende løfter.  

 

Virkningen av at utsagn avgitt underveis under en forhandlingssituasjon ikke er å 

anse som rettslig bindende 

 

En naturlig følge av at utsagn avgitt underveis under en forhandlingssituasjon er uten 

”consideration”, er at alle tre vilkårene for avtaleslutning under en forhandlingssituasjon 

ikke kan anses for oppfylt. Da disse som nevnt er kumulative, vil heller ikke en avtale 

kunne anses som inngått på grunnlag av slike uforbindende utsagn mellom 

forhandlingspartene. 

 

 

 

 

 
92 Walford v. Miles [1992] 2 W.L.R 174 s.138, Anson, W.R., op.cit., s. 88 
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5.1.4 Vilkåret om avtaleintensjon  

Engelske domstolers adgang til å anse utsagn kommet til uttrykk mellom partene 

underveis under en forhandlingssituasjonsom som bindende mellom disse, vil også 

begrenses gjennom det formelle vilkåret om partenes avtaleintensjon ved det uttalte.  

 

Rettslig utgangspunkt 

 

For etter engelsk rett å kunne anse en kontrakt som bindende inngått, må det kunne 

identifiseres en intensjon om avtaleslutning mellom partene.93

 

Bakgrunnen for vilkåret om avtaleintensjon 

 

At en avtale er taus eller ufullstendig på viktige punkter, må i de fleste tilfeller tas som 

en indikasjon på at partene ikke har hatt til intensjon å binde seg, men kun uttalt seg 

eller handlet i hensikt om å delta under løse forhandlinger.94  

 

At kontrakt i slike tilfeller etter engelsk rett ikke anses for å foreligge, må sees i 

sammenheng med at man her gjennom vilkåret om avtaleintensjon går lenger enn i 

norsk rett i å verne hensikten utsagnet ble avsagt eller handlingen ble utført i, til 

fortrengsel for de forventninger disse har medført hos adressaten. Dette har igjen 

sammenheng med at det i engelsk rett ikke kan oppstilles noe lojalitetskrav tilsvarende 

det norske.  

 

Rettslig problemstilling 

 

Spørsmålet som kan stilles, er hvilken virkning intensjonsvilkåret vil ha under 

forhandlingssituasjoner som skissert under punkt 2. 

 

 

 

 
93 Treitel, G., op.cit., s.162, Anson, W.R., op.cit., s. 72  
94 Treitel, G., op.cit., s. 170 
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Forhandlingssituasjoner hvor partene har tatt forbehold mot avtalebinding 

underveis under disse 

 

Det vil særlig være klart at avtaleintensjon ikke foreligger hvor partene under 

forhandlinger har tatt forbehold mot dette, for eksempel gjennom en såkalt ”subject to 

contract” – klausul. Avtaleslutning skal ved et slikt forbehold skje først gjennom 

formell erkjennelse fra begge parter om at det er oppnådd enighet rundt detaljene for 

den endelige kontrakten.95  

 

Hvor en slik klausul kan påvises i partenes forhandlingsmateriale, kommer det gjennom 

denne klart til uttrykk at disse ikke har intensjoner om å bli avtalerettslig bundet før det 

er enighet om alle av kontraktens punkter, og en slik enighet har kommet skriftlig til 

uttrykk gjennom partenes underskrifter. Før slike erklæringer er utvekslet, kan partene 

derfor, uten å løpe risiko for å pådra seg noen form for ansvar under kontrakt, på ethvert 

tidspunkt under forhandlingene bryte ut av disse.96  

 

Det kan her trekkes paralleller til muligheten under norsk rett til ved samme 

fremgangsmåte å ta forbehold mot at det ulovfestede lojalitetsprinsippet under 

forhandlinger skal kunne danne grunnlag for en suksessiv avtaleslutning mot en av 

partenes forutsetninger om dette, se under punkt 4.1.3. 

 

Virkningen av vilkåret om avtaleintensjon hvor det ikke er tatt forbehold mot 

kontraktslutning på grunnlag av forhandlingssituasjonen 

 

Utenfor tilfeller av kontraktsforhandlinger med ”subject to contract” – klausuler, er 

betydningen av vilkåret om intensjon noe modifisert gjennom prinsippet om en objektiv 

vurdering av forholdet, med streng bevisbyrde pålagt den parten som mener å ha handlet 

eller uttalt seg uten intensjon om å bli avtalerettslig bundet.97  

 

 

 

 
95 Treitel, G., op.cit., s. 53, Anson, W.R., op.cit., s. 68  
96 Anson, W.R., op.cit. s. 68  
97 Anson, W.R., op.cit., s. 71, Treitel, G., op.cit., s. 172 
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Formålet med regelen er, som i norsk rett generelt, å skape en beskyttelse av den tillit 

utsagnet eller handlingen har medført hos adressaten for dette. Også dette må imidlertid 

sees i sammenheng med at man i engelsk rett mangler et lojalitetsprinsipp. Det skal på 

dette grunnlaget derfor veldig mye til før man gir et utsagn effekt hvor det hevdes at 

avtaleintensjon mangler. Et motsatt resultat ville, som i norsk rett, ført til at den andre 

parten kunne innrettet seg i tillit til den annens utsagn underveis under forhandlingene, 

og at et ansvar for den annens feilaktige oppfatninger av situasjonen ville foreligge.  

 

En slik uthuling av prinsippet i engelsk rett om at hver av partene fullt ut er ansvarlige 

for egne interesser og forventninger under en forhandlingssituasjon, er ikke ønskelig. 

Betydningen av prinsippet om en objektiv vurdering av forholdet må følgelig ikke 

overvurderes.  

 

 

 

5.2 Rettslig grunnlag og begrunnelsen for løsningen av 
erstatningsspørsmålet etter engelsk rett 

 

Spørsmålet som kan stilles, er i hvilken utstrekning det i engelsk rett er mulig å få 

tilkjent erstatning for kostnader påført en av partene ved havarerte 

kontraktsforhandlinger. Det er her, som under punkt 4.2 ovenfor, et vilkår for et 

eventuelt prekontraktuelt erstatningsansvar at avtale ikke kan anses som sluttet mellom 

partene.  

 

Det kan også spørres om muligheten for å få tilkjent erstatning for berikelser en av 

partene har mottatt ved forhandlingssituasjonen.  

 

Utviklingen av reglene om erstatningsansvar utenfor kontraktstilfellene 

 

Engelsk rett har i løpet av de to siste århundrene utviklet seg sterkt i retning av å 

anerkjenne stadig flere tap på grunnlag av handlinger fra en annen person som 

erstatningsbetingende. 
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Fra 1900- tallets sterke beskyttelse av individets mulighet til selv å råde over egne 

handlinger og konsekvenser av disse, kommet til uttrykk gjennom den negative og 

positive siden av kontraktsfriheten98 og svært begrensede muligheter for å kunne pådra 

seg erstatningsansvar utenfor kontraktstilfellene, er det i løpet av det 20. århundre 

skjedd en utvikling i retning av en stadig videre adgang til å søke erstatning for tap også 

i tilfeller hvor det ikke foreligger en kontrakt mellom partene. Denne utviklingen 

belyses ved en større anerkjennelse av reglene om tort og restitusjon. 

 

Et kjennetegn for utviklingen er en tendens i domstolene til å legge mindre vekt på 

formelle vilkår, og heller vektlegge rimelighets- og rettferdigs betraktninger ved 

tilkjennelse av erstatning utenfor kontrakt.99

 

Virkningen av adgangen til å søke erstatning utenfor kontrakt for partene under 

en forhandlingssituasjon 

 

Det kan som nevnt ovenfor ikke oppstilles et lojalitetskrav tilsvarende det norske i 

engelsk rett, og reglene om erstatning utenfor kontrakt kan følgelig ikke alene 

begrunnes i et rettspolitisk ønske om å hindre urimelige resultater av to eller flere 

parters disposisjoner ved kommersielle samarbeid. Adgangen til å søke erstatning 

utenfor kontrakt, herunder for eksempel for kostnader påført en forhandlingspart på 

grunnlag av utsagn eller handlinger fra den annen under en forhandlingssituasjon, må 

sees i sammenheng med hva som er sagt under punkt 5.1. Partene har, under 

forretningsmessige forhold, etter engelsk rett som utgangspunkt selv ansvar for 

kostnader påløpt disse før kontrakt er endelig sluttet.  

 

 

 

 

 
98 Falcke v. Scottish Imperial Insurance Co. (1886) 34 ch. 234 s. 248, Anson, W.R., op.cit., s. 17 
99 Anson, W.R., op.cit., s. 17, Markesinis, B., “Markesinis and Deakin’s Tort Law”, 5. Utg. Oxford 2003, 
s. 6  
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5.2.1 Erstatning på grunnlag av reglene om delikt 

Erstatning for tap utenfor kontrakt vil under engelsk rett i visse tilfeller bli tilkjent etter 

alminnelige erstatningsrettslige regler, herunder på grunnlag av reglene om ”tort”. Slikt 

erstatningsansvar vil kunne pådras ved uberettiget tilføring av skade til visse 

beskyttelsesverdige interesser.100

 

Det er i engelsk juridisk teori uenigheter om hvorvidt det ved spørsmålet om hvilke 

tilfeller som kan danne grunnlag for erstatning etter reglene om tort er oppstilt 

uttømmende reguleringer av slike erstatningsbetingende omstendigheter, eller om retten 

er dynamisk og hvert tilfelle derfor må vurderes konkret i lys av faktiske forhold rundt 

den enkelte sak. Det er imidlertid fortsatt stor oppslutning rundt førstnevnte oppfatning, 

herunder at det foreligger en ”law of torts” heller enn ”law of tort”. Vurderingen av om 

erstatning skal tilkjennes på slikt grunnlag må derfor ta utgangspunkt i spørsmålet om 

det aktuelle tilfellet faller inn under et allerede oppstilt ”tort-grunnlag” på området.101  

 

Dersom det legges til grunn at reglene rundt tort er av en dynamisk karakter, og at hvert 

tilfelle derfor må vurderes konkret i lys av de faktiske omstendighetene tapet er oppstått 

under, vil det likevel være vanskelig å vinne frem med et krav som ikke tidligere har 

vært gjenstand for erstatning på et slikt grunnlag. Dette har sammenheng med engelske 

domstolers strenge presedenslære, og at en utvikling av nye former for krav som kan 

danne gjenstand for erstatning etter reglene om tort derfor vil være tidkrevende. Det er 

derfor av mindre betydning hvilket syn på reglenes fundamentering som legges til 

grunn. 

 

Reglene rundt tort som ansvarsgrunnlag er følgelig mer statisk enn reglene om 

erstatning på grunnlag av prekontraktuelt skyldansvar i norsk rett, hvor erstatning 

avhenger av en konkret skjønnsmessig vurdering av det faktiske forholdet. Ved at det i 

engelsk rett er en sterkere grad av ”målestokk” for hvilke handlinger som er 

erstatningsbetingende enn hva som er tilfellet i norsk rett, vil det i sistnevnte system 

 

 

 
100 Anson, W.R., op.cit., s. 22, Baker, D.,” Tort”,6.utg. London 1996, ss. 1-2 
101  Tyas, J.G.M., “Law of Torts”, 4. utg. London 1982, ss. 2-4, Markesinis, B., op.cit., s. 19 
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være et større rom for skjønnsvurderinger, og derfor i videre utstrekning en dynamikk i 

retten.  

 

Rettslig utgangspunkt 

 

Økonomisk tap som følge av skuffede forventninger, dannet på grunnlag av tillit til den 

annen forhandlingsparten og dennes avtaleintensjoner, er i utgangspunktet ikke 

gjenstand for erstatning i engelsk rett etter reglene om tort.102  

 

For å kunne gi en begrunnelse for hvordan denne løsningen fremkommer, er det 

nødvendig å gi en nærmere oversikt over vilkårene for å få tilkjent erstatning for et 

økonomisk tap etter reglene om tort. 

 

Vilkåret om skyld under reglene om erstatning på grunnlag av tort 

 

Erstatning på grunnlag av reglene om tort vil kunne tilkjennes ved både uaktsomme 

skadevoldende handlinger og ved skade påført med intensjon. Hvorvidt det kreves 

intensjon eller kun uaktsomhet for et erstatningskrav, vil avhenge av den aktuelle 

situasjonen tapet er oppstått i.  

 

Ved spørsmålet om erstatning for økonomiske tap i kommersielle forhold, vil det etter 

reglene om tort måtte foreligge skadeintensjon fra skadevolderens side for å kunne 

tilkjenne dette.103  

 

Ved tap oppstått under en forhandlingssituasjon, vil dette kunne begrunnes med at 

partene etter engelsk rett, som nevnt ovenfor under punkt 5.1, under en 

forhandlingssituasjon ikke har noen form for ansvar for den andre forhandlingsparten 

ved en ivaretakelse av dennes interesser (”duty of care” etter engelsk terminologi).  

Dette underbygges ved at det ikke etter engelsk rett kan oppstilles noen krav til at 

partene forhandler i ”good faith” overfor hverandre.104  

 

 

 
102 Baker, D., op.cit., s. 3 
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Objektivt ansvar eller uaktsomhetsansvar for skadevoldende handlinger må derfor 

utelukkes i slike situasjoner,105 da slike ansvarsformer i vid utstrekning ville ha 

undergravet ovennevnte ansvarsfordeling under en forhandlingssituasjon. Forsett i 

forhold til den skadevoldende handling måtte vært utvist fra skadevolderens side for at 

erstatningsansvar for tap oppstått hos den annen under en forhandlingssituasjon skulle 

kunne vært aktuelt.106

 

Karakteren av den skadevoldende handling som grunnlag for erstatning etter 

reglene om tort 

 

For at erstatning utenfor kontrakt skal kunne tilkjennes for økonomisk tap lidt under en 

forhandlingssituasjon, må tapet være et resultat av en urettmessig handling fra den 

andre forhandlingsparten.107  

 

Spørsmålet som kan stilles i denne forbindelse, er hvorvidt en umoralsk handling er å 

anse som ”urettmessig”. 

 

Dette må besvares benektende, da det avgjørende ved vurderingen av den 

skadevoldende handlingens ansvarspotensial er hvorvidt denne etter gjeldende rett er 

ulovlig.108 Vurderingen har følgelig ikke rom for moralske skjønnsbetenkninger, men er 

av ren juridisk karakter. Dette må sees i sammenheng med fraværet av en lojalitetsplikt 

mellom kommersielle aktører etter engelsk rett. 

 

 

 

 

 

 
103 Baker, D., op.cit., ss. 1-2, Markesinis, B., op.cit., s. 506 
104 Walford v. Miles [1992] 2 W.L.R. 174 ss. 137-138 
105 Tyas, J.G.M., op.cit., s. 57, Baker, D., op.cit., s. 103 
106 Baker, D., op.cit., s. 7 
107 Baker, D., op.cit., s. 379, Markesinis, B., op.cit., ss. 506 og 510 
108 Tyas, J.G.M., op.cit., s. 2 
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Virkningen av ”urettmessighetskravet” for spørsmålet om erstatning etter reglene 

om tort for transaksjonskostnader og forberedelseskostnader oppstått hos en av 

forhandlingspartene  

 

Ved at forhandlingspartene etter engelsk rett står fritt overfor hverandre inntil kontrakt 

er sluttet, se punkt 5.1, kan det ikke anses som ”urettmessig” av en part å trekke seg fra 

forhandlingene før en slik enighet er nådd. 

 

Unntak fra utgangspunktet om partenes ansvar for egne kostnader på grunnlag av 

løgn eller overdrivelser fra den ene forhandlingsparten? 

 

En forhandlingspart kan under forhandlinger, på grunnlag av villfarelser med hensyn til 

den andre partens avtaleintensjoner eller på grunnlag av manglende kunnskap om de 

faktiske omstendigheten rundt forhandlingssituasjonen, pådra seg betydelige kostnader i 

forbindelse med forhandlingene, se eksempelet under punkt 2.3. 

 

Spørsmålet som kan stilles, er om det i slike tilfeller kan tenkes unntak fra hovedregelen 

om at erstatning ikke kan tilkjennes etter reglene om tort for økonomiske tap oppstått 

under en forhandlingssituasjon. 

 

Også under engelsk rett vil det kunne oppstå situasjoner hvor den ene parten under 

forhandlinger innleder disse uten intensjoner om senere avtalebinding, sammenlign her 

med spørsmålet i norsk rett under punkt 4.2.1. Dette vil kunne medføre en villedning av 

den andre partens forventninger til forhandlingene, og resultere i et falskt tillitsgrunnlag 

til disse. 

 

Da det i praksis, ved at erstatning kun kan kreves etter reglene om tort ved urettmessige 

handlinger, kun er beskyttelsesverdige interesser som nyter et erstatningsrettslig vern,109 

kan det spørres hvorvidt forventninger til at avtale vil eller kan bli sluttet, oppstått 

 

 

 
109 Baker, D., op.cit., ss. 1-2 
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gjennom villedende utsagn eller handlinger fra den andre forhandlingsparten, faller inn 

under denne kategorien av interesser.  

 

Det må foreligge en spesiell tilknytning mellom partene for at et erstatningskrav for 

økonomiske tap utenfor kontrakt etter reglene om tort skal kunne begrunnes i at det er 

handlet i tillit til overdrivelser fra en annen person.110 En slik tilknytning kjennetegnes 

gjerne ved at den villedende parten overfor den skadelidende driver en rådgivende 

virksomhet hvor førstnevnte er særlig nærme til å ha oversikt over de faktisk korrekte 

omstendighetene det er forespurt rundt.111 Den skadelidende vil i slike tilfeller ha særlig 

sterke grunner til å stole på den informasjonen som blir fortalt, og på dette grunnlaget 

danne forventninger til det fortalte. Det vil i slike tilfeller være nærliggende for 

domstolene å knytte et erstatningsansvar til de villedende opplysningene hvor disse har 

medført et økonomisk tap for adressaten. 

 

Det innfortolkes her et lojalitetskrav mellom slike parter, langt på vei forenelig med 

prinsippet i norsk rett. Etter sistnevnte prinsipp følger det imidlertid et videre ansvar, da 

dette ikke er begrenset til kun å gjelde i situasjoner som nevnt ovenfor. 

 

Hvor de villedende opplysningene kommer fra den andre parten under en 

forhandlingssituasjon, vil det imidlertid etter engelsk rett for informasjonens adressat 

ikke i samme grad foreligge slike sterke grunner for å innrette seg i tillit til disse. Dette 

har igjen sammenheng med at forhandlingspartene, før kontraktsslutning er skjedd, ikke 

er underlagt noen form for lojalitetskrav ovenfor hverandre. Begge partene er herunder 

opptatt av å tilfredsstille egne forventninger til forhandlingene, og det er ved slike 

situasjoner ikke grunnlag for partene til i like stor grad å innrette seg i tillit til det 

fortalte.  

 

Hvorvidt slike overdrivelser er å anse som ”urettmessige”, det vil si ulovlige, vil da 

avhenge av om de faller inn under reglene om ”misrepresentation”.112 Jeg finner det 

 

 

 
110 Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners [1963] 1 Lloyd’s Rep. 485, Baker, D., op.cit., s. 105 
111 Tyas, J.G.M., op.cit., ss. 59-60,  
112 Anson, W.R., op.cit., ss. 236 flg. 
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imidlertid for omfattende i forhold til fremstillingens tema å redegjøre nærmere for 

disse tilfellene. 

 

Heller ikke tap som følge av tillit til fremsatte løgner eller overdrivelser om den andre 

forhandlingspartens avtaleintensjon, kan på dette grunnlag under en 

forhandlingssituasjon tenkes erstattet etter reglene om tort. 

 

Unntak fra utgangspunktet om partenes ansvar for egne kostnader på grunnlag av 

asymmetri i kunnskapsforholdet mellom partene? 

 

Hvor den ene forhandlingsparten sitter inne med kunnskap som kan eller vil ha 

betydning for dennes kontraheringsvilje, kan det spørres om denne er pliktig til å 

opplyse den andre forhandlingsparten om disse forholdene. Dette vil som nevnt ovenfor 

i begrenset grad måtte besvares bekreftende i norsk rett, se punkt 4.2.1. 

 

Forhandlingspartene står etter engelsk rett friere til under forhandlingssituasjonen å 

benytte slik informasjon til egen fordel, da et lojalitetsprinsipp ikke samme grad som 

under norsk rett begrenser retten til å forfølge egeninteressen i slike situasjoner. Under 

en forhandlingssituasjon, hvor partene står fritt til å bryte ut av samarbeidet når som 

helst, kan det derfor ikke pålegges en plikt til å holde den andre parten orientert om 

forhold som kan ha betydning for en av disses kontraheringsvilje. Dette underbygges 

også ved at det etter engelsk rett ikke foreligger en plikt for partene til å forhandle i 

”good faith” overfor hverandre.113

 

 

5.2.2 Erstatning på grunnlag av prinsipper om restitusjon av ugrunnet berikelse 

Problemer kan under dette temaet også oppstå, som skissert under punkt 2.3, hvor en av 

forhandlingspartene innretter seg i tillit til at kontrakt vil bli inngått på grunnlag av 

forhandlingene, og den andre derfor mottar fordeler enten i forbindelse med generelle 

 

 

 
113 Walford v. Miles [1992] 2 W.L.R. 174 ss. 137-138 
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tiltak forhandlingene, eller ved at forhandlingsmotparten starter eller forbereder 

utførelse av forventet kontraktsytelse. 

 

Rettslig utgangspunkt 

 

Den berikede parten kan etter engelsk rett løpe risiko for å måtte erstatte enkelte av 

fordelene denne har mottatt i forbindelse med den andre partens handlinger etter reglene 

om restitusjon.114 Dette grunner i at denne i slike tilfeller kan ha ervervet urettmessige 

fordeler på den andre partens bekostning, og i begrenset grad kan bli erkjent 

erstatningspliktig for disse fordelene.115 Nærmere vilkår for ansvaret gjør imidlertid 

bruken av doktrinen upraktisk i de fleste forhandlingstilfeller. Jeg vil komme nærmere 

tilbake til dette nedenfor.  

 

Begrunnelsen for regelen om tilbakesøkningskrav ved uberettigede berikelser 

 

Engelske domstoler gir i slike tilfeller den forhandlingsparten som har hatt en feilaktig 

tillit til forhandlingene og disses mulighet til å føre frem til endelig avtale en begrenset 

grad av beskyttelse på den andres bekostning. Regelen har sterk forankring i 

grunnleggende rimelighets- og rettferdighets betraktninger.116  

 

Regelen er som nevnt uavhengig av kontrakt, og vil derfor kunne komme til anvendelse 

hvor berikelser er mottatt av den ene parten gjennom for eksempel advokathjelp under 

forhandlinger eller hvor den andre har utført arbeid på grunnlag av dennes feilaktige tro 

om at kontrakt vil bli inngått mellom partene.117  

 

Ved at restitusjon av slike kostnader kun vil bli tilkjent hvor den ene parten har ervervet 

”urettmessige fordeler” på den andre partens bekostning, kan det stilles spørsmål ved 

 

 

 
114 Treitel, G., op.cit., s. 51, Atiyah, P.S., op.cit., s.450 
115 Virgo, G., “The Principles of the Law of Restitution”, Oxford 1999,  s. 6-7, Goff, Lord of Chieveley,  
“The Law of Restitution”, 6. utg. London 2003, s. 3  
116 Atiyah, P.S., op.cit., s. 456, Virgo, G., op.cit., ss. 683-684 
117 Treitel, G., op.cit., s. 1061, Anson, W.R., op.cit., s. 649 
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hva som ligger i dette vilkåret, og om det også av andre vilkår følger begrensninger i 

muligheten til å bli erstatningsansvarlig for fordeler mottatt i forhandlingssituasjoner. 

 

Hva er å anse som en ”fordel” etter reglene om restitusjon etter engelsk rett? 

 

En fordel vil i nevnte tilfeller kunne defineres som en ”berikelse for erverver”.  Denne 

er uavhengig av om det hos den andre forhandlingsparten er oppstått et tap.118 Det er 

imidlertid i tilfellene nevnt ovenfor under punkt 2 sannsynlig at et tap vil oppstå hos den 

ene avtaleparten ved berikelser hos den andre i forbindelse med generelle tiltak under 

forhandlingene eller ved forberedelser eller utføring av forventet kontraktsforpliktelse. 

 

At en av forhandlingspartene har valgt å motta en ytelse fra den andre uten å protestere, 

vil kunne tale for at en ”berikelse” har oppstått. Dette har sammenheng med at 

mottakeren i slike tilfeller, ved å velge å motta ytelsen uten protester, selv har ansett 

tjenesten som en fordel, herunder som nevnt også en ”berikelse”.119  

 

I hvilke tilfeller er fordelen å anse som ”uberettiget”? 

 

Også ved spørsmålet om hvorvidt en fordel er ”uberettiget”, vil det kunne ha betydning 

hvorvidt den ene forhandlingsparten frivillig har mottatt denne.120 Vilkåret er imidlertid 

at mottaker av ytelsen som en vanlig fornuftig person burde forstått at det ble forventet 

betaling for denne.121  

 

Videre kan en fordel være ”uberettiget” dersom det fullstendig mangler consideration 

for denne, se punkt 5.1.3.122  

 

Spørsmålet som kan stilles, er hvorvidt det kan sies å være ervervet slik ”uberettiget 

fordel” i tilfellene nevnt under punkt 2.3. 

 

 

 
118 Goff, Lord of Chieveley, op.cit., s. 17 
119 Goff, Lord of Chieveley, op.cit., s. 20, Virgo, G., op.cit., ss. 79-80 
120 Goff, Lord of Chieveley, op.cit , s. 20, Virgo, G., op.cit., s. 80 
121 Goff, Lord of Chieveley, op.cit , s. 20 
122 Anson, W.R., op.cit., s. 643, Virgo, G., op.cit., s. 361 
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Restitusjon av mottatte fordeler i forbindelse med generelle tiltak under 

forhandlingssituasjonen 

 

Hvor en av forhandlingspartene har pådratt seg kostnader ved for eksempel 

advokathjelp under forhandlingssituasjonen, vil dette vanligvis kunne begrunnes i et 

ønske fra denne om å sikre seg selv et best mulig utfall av forhandlingene. Slike 

tjenester vil i de fleste tilfeller kun tilgodese denne ene parten, og det er derfor sjelden at 

den andre forhandlingsparten i slike situasjoner drar urettmessige fordeler av slike tiltak.  

 

Dersom tilfellet er det motsatte, for eksempel ved at partene under forhandlingene har 

blitt enige om å skaffe felles hjelp under forhandlingssituasjonen, vil det vanligvis 

foreligge en avtale om kostnadsfordelingen disse imellom. Erstatning for kostnader som 

etter avtalen ikke blir dekket av den andre parten, vil her kunne søkes etter reglene om 

kontraktsbrudd.  

 

Hvor den ene parten under forhandlinger ulovlig erverver vinning på grunnlag av 

innsyn i forretningshemmeligheter hos den andre parten, kan sistnevnte søke erstatning 

etter reglene om tort.123 Ellers er det utgangspunktet om partenes eget ansvar for 

kostnader påløpt under forhandlinger som må legges til grunn ved løsingen av 

spørsmålet. 

 

Det kan imidlertid tenkes tilfeller hvor den ene parten erverver en fordel ved at den 

andre gjennom markedsundersøkelser eller lignende skaffer til veie informasjon som 

den andre parten kan dra nytte av ved senere anledninger. Dersom mottakeren av slik 

informasjon burde forstå at det ble forventet betaling for denne, kan denne sies å ha 

mottatt en ”uberettiget fordel”. En forventning om betaling for tjeneste av et slikt slag 

vil kunne forekomme hvor ytelsen er av en omfattende karakter, og derfor ikke i 

samsvar med vanlige forberedelseshandlinger under kontraktsforhandlinger.  

 

 

 

 
123 Baker, D., op.cit., kap. 23, ss. 395 flg. 
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Disse tilfeller er imidlertid så spesielle at det må anses som upraktisk at slike tap kreves 

dekket på grunnlag av berikelsesbetraktninger. Situasjonen reiser derfor ikke praktiske 

problemstillinger i forhold til spørsmålet om restitusjon av uberettigede berikelser 

mottatt under en forhandlingssituasjon. 

 

Restitusjon av mottatte fordeler i forbindelse med forberedelser eller utføring av 

forventede kontraktsforpliktelser 

 

Derimot vil spørsmålet om den ene parten er tilført urettmessige fordeler på bekostning 

av den andre parten gjerne måtte besvares bekreftende i tilfeller hvor den ene parten 

under en forhandlingssituasjon har forberedt eller utført hele eller deler av sine 

forventede kontraktsforpliktelser. 

 

Dette kan være tilfellet hvor den ene parten har tilført den andre verdier gjennom 

håndverksarbeider som ikke er direkte restituerbare, for eksempel ved montering av 

faste innretninger, når mottaker gjennom bruk eller verdiøkning drar en fordel av 

tjenesten. Dersom den utførte ytelsen ikke kan reverseres, eller det ville medføre stor 

ulempe for den utførende parten å fjerne eller avhende anskaffede midler for utføringen 

av den forventede kontraktsforpliktelsen, kan følgelig erstatning etter reglene om 

restitusjon tenkes.  

 

Dette må sees på bakgrunn av at mottakeren av slike varer eller tjenester gjerne er tilført 

verdier på den andre partenes bekostning, og at mottakeren i slike situasjoner har en 

sterk oppfordring til underveis under utførelsen av arbeidet å protestere eller på annen 

måte gjøre den andre parten oppmerksom på de manglende eller usikre mulighetene for 

at ytelsene vil bli gjengjeldt med betaling. 

 

Hvor det ikke foreligger en slik betalingsvilje fra mottakeren av ytelsene, er det også 

nærliggende å konkludere med at det for ytelsen fullstendig mangler consideration. 

Dette har sammenheng med formelle regler om at en ikke skal motta ytelser uten 

motytelser for disse, se under punkt 5.1.3. 
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Begrensninger av muligheten til å få medhold i et krav om restitusjon på grunnlag 

av risikobetraktninger 

 

Dersom en av forhandlingspartene har mottatt en berikelse som følge av den andre 

partens forberedelser eller utføring av en forventet kontraktsytelse, vil domstolene ved 

spørsmålet om denne berikelsen kan danne gjenstand for et erstatningskrav kunne foreta 

en vurdering av hvilken risiko det var for at forhandlingene ikke ville føre frem til 

endelig kontrakt. Dette har sammenheng med at ”frivillig” utførte ytelser ikke kan 

danne grunnlag for et restitusjonskrav.124  

 

Risikovurderingen vil kunne avhenge av hvor nærme forhandlingspartene under 

forhandlingene var i standpunkt, samt hvor stort og komplisert forholdet det ble 

forhandlet om var.  

 

Dersom det under forhandlingene for eksempel er uenigheter rundt sentrale punkter i en 

eventuell kontrakt eller det på grunnlag av andre særskilte forhold, for eksempel en 

”subject to contract”- klausul,125 kan knyttes stor usikkerhet til om forhandlingene vil 

resultere i endelig kontrakt mellom partene, vil en kostnadsfylt forberedelse eller 

utføring av en parts forventede kontraktsforpliktelser medføre en høy grad av risiko i 

forhold til spørsmålet om en tilsvarende motytelse fra den annen part vil kunne kreves 

på et senere tidspunkt. Hvor en part under slike forhold likevel velger å tilføre den andre 

parten fordeler ved forberedelser eller utføring av sine forventede kontraktsforpliktelser, 

for eksempel ved fastmonterte håndverksarbeider, vil mottaker av ytelsen ikke anses 

som betalingspliktig for disse.126

 

Dette har sammenheng med at den parten om utfører arbeidene under slike usikre 

omstendigheter må anses som ”frivillig” å ha valgt å berike den annen på bekostning av 

egen risiko for tap dersom endelig avtale ikke inngås.127

 

 

 
124 Virgo, G., op.cit., ss. 686-687  
125 Virgo, G., op.cit., ss. 361-362 
126 Treitel, G., op.cit., ss. 1061-1062, Virgo, G., op.cit., s. 361 
127 Virgo, G., op.cit., s. 40 
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Begrensning av muligheten for å kreve restitusjon på grunnlag av 

skyldbetraktninger 

 

Hvor en fordel er mottatt av den ene parten før kontraktsslutning, kan domstolen ved 

spørsmålet om økonomisk kompensasjon etter betraktninger om uberettiget berikelse 

foreta en vurdering av om det negative resultatet av forhandlingene kan tilskrives en av 

partene og dennes oppførsel.128 Dette har for eksempel vært tilfellet hvor den ene parten 

har ønsket endringer i en ”subject to contract”- avtale, og endelig kontrakt på grunnlag 

av dette ikke er sluttet.129  

 

Det er følgelig ikke oppstilt veldig strenge krav til oppførselen for at denne skal kunne 

ha betydning ved vurderingen. Dette er noe forunderlig, da vurderingen i stor grad vil 

ligne slike alminnelige lojalitetsbetraktninger som ikke finnes ellers i engelsk rett. 130

 

Hvor en av partene har inngått under forhandlinger uten å ha til intensjon å inngå 

endelig avtale, eller på annen måte gjennom handlinger eller utsagn har villedet den 

annen part til å tro forhandlingene vil kunne resultere i endelig kontrakt, er det i tråd 

med rimelighets- og rettferdsbetraktninger at fordeler mottatt av den ene parten på 

bakgrunn av den andres forberedelse eller utføring av ytelser skal kunne danne 

gjenstand for et krav om restitusjon.131  

 

I de tilfeller hvor den part som har beriket den andre gjennom kostnadsfylte 

forberedelser eller utførelser av ytelser selv er skyld i at forhandlingene havarerer, vil et 

krav om erstatning for fordelene vanskelig kunne føre frem. Her vil hovedregelen om at 

partene selv har risikoen for kostnader påført disse under en forhandlingssituasjon måtte 

legges til grunn, da rimelighets- og rettferdstanker på grunnlag av skyldbetraktninger 

ikke i like sterk grad vil kunne begrunne rettmessigheten av et restitusjonskrav i disse 

tilfellene. 

 

 

 
128 Virgo, G., op.cit., s. 365 
129 Brewer Street Investments Ltd. V. Barclays Wollen Co. Ltd. [1954] 1 QB 428, Virgo, G., op.cit., s.365 
130 Walford v. Miles [1992] 2 W.L.R 174, Virgo, G., op.cit., s. 364 
131 Anson, W.R., op.cit., s. 649 
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Hva vil kunne kreves restituert? 

 

Regelen om restitusjon hviler som nevnt ovenfor på begrunnelsen om at det er rimelig 

og rettferdig at en part, som uberettiget er tilført verdier på bakgrunn av den annen parts 

feilaktig forståelse av forhandlingsresultatet eller disses muligheter til å føre frem, 

erstatter denne vinningen. Engelske domstoler vil ved etterkomming av tjenesteyters 

krav om restitusjon derfor gi denne rett til en rimelig erstatning fra mottaker på 

grunnlag av verdien av arbeidet eller gjenstandene som denne er tilført.132  

 

6 Konklusjon 

 

Gjennomgangen ovenfor om begrunnelsene for de respektive løsningene på 

spørsmålene oppstilt under punkt 2, viser at det er betydelige forskjeller i norsk og 

engelsk rett, både med hensyn til om partene kan bli avtalerettslig bundet gjennom 

forhandlinger og med hensyn til muligheten for å søke erstatning for kostnader påført 

som følge av forhandlingssituasjonen.  

 

Spørsmålet som kan stilles, er hvilken betydning disse forskjellene vil ha i praksis, 

herunder hvorvidt de respektive systemenes måter å løse problemene på etter en samlet 

vurdering vil lede frem til de samme resultatene for partene. 

 

 

 

 

 

 

 
132 British Steel Cpn. V. Cleveland Bridge & Engineering Co. Ltd. [1984] 1 All E.R. 504, Treitel, G., 
op.cit., s. 1061, Anson, W.R., op.cit., s. 63 
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6.1 Forskjellenes betydning for spørsmålet om suksessiv 
avtaleslutning ved kontraktsforhandlinger 

 

Norsk rett anerkjenner gjennom oppstillingen av et lojalitetsprinsipp en videre adgang 

til avtalebinding gjennom forhandlinger enn engelsk rett, hvor en slik løsning er 

utenkelig på grunnlag av formelle krav til avtaleinngåelsen. Dette må sees i 

sammenheng med at engelsk rett i større grad enn i norsk rett anerkjenner 

kontraktsfrihetens negative side. Dette kommer til uttrykk ved engelske domstolers 

bokstavtolkning og sterke tilbakeholdenhet med å gripe reviderende inn i kommersielle 

aktørers samarbeidsforhold.  

 

Selv om norsk rett på grunnlag av lojalitetskravet og en sterkere grad av 

domstolsrevisjon åpner for muligheten for avtalebinding gjennom forhandlinger, er det 

imidlertid viktig å huske at en slik løsning kun er å anse som en snever unntaksregel ved 

spørsmål om avtaleslutning. Det er kun hvor den andre parten har dannet 

beskyttelsesverdige forventninger til at avtale er inngått under forhandlinger at 

løsningen vil kunne være aktuell. Domstolene vil her foreta en konkret vurdering av 

forholdet, og avtalebinding er derfor ikke en automatisk følge ved overtredelse av 

lojalitetsprinsippet. 

 

Det er vilkåret om consideration i engelsk rett som skiller seg mest ut fra norsk rett på 

området. Både forhold som klarhet og fullstendighet og partenes avtaleintensjon vil ha 

betydning også etter norsk rett for den konkrete vurderingen av hvorvidt avtale kan 

anses som sluttet gjennom en forhandlingssituasjon. 

 

Begrunnelsen for hvorfor nevnte vurderinger kan føre til forskjellig resultat i norsk og 

engelsk rett, må søkes i rettssystemenes grunntanker på området.  

 

I stedet for å legge vekt på tillitsteorien, som i norsk rett går langt i å beskytte de 

forventninger et utsagn eller en handling har skapt hos dennes adressat, legges det i 

engelsk rett vekt på å beskytte utsagnets avsender mot feilaktige oppfatninger av dennes 

utsagn eller handlinger hos adressaten for disse. Utgangspunktet om at hver av partene 

under kontraktsforhandlinger er nærmest til å forfølge egne interesser og ta ansvar for 

egne forventninger, står følgelig enda sterkere i engelsk rett enn i norsk. Gjennom 
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kravet om lojalitet under forhandlinger modifiseres prinsippet her ved at det oppstilles 

grenser for hvor langt disse interessene kan forfølges. 

 

De engelske formelle vilkårene til avtaleinngåelse understreker den sterke betydningen 

av prinsippet om at partene under en forhandlingssituasjon selv er nærmest til å 

etterfølge og å ta vare på sine egne interesser av forholdet, og at det ikke kan bygges 

noen form for rettigheter eller plikter på forventninger eller tillit til den annen parts 

utsagn eller handlinger under forhandlingssituasjonen. Dette skiller seg klart fra 

tillitsteorien i norsk rett.  

 

Ved at det i engelsk rett er inntatt disse tre vilkårene, samt valgt å vektlegge en 

beskyttelse av utsagnsgiver og dennes hensikt under forhandlingssituasjonen, er det her 

verken rom for noe lojalitetsprinsipp eller noen mulighet for suksessiv avtaleslutning 

ved en forhandlingssituasjon.133

 

 

6.2 Forskjellenes betydning for erstatningsspørsmålet 

 

Redegjørelsen ovenfor under punkt 4.2 og 5.2 for adgangen til å kreve tap oppstått 

under forhandlinger erstattet og eventuelle hjemler som kan legges til grunn for dette, 

viser at resultatet av tvistene under punkt 2.3 vil bli svært forskjellig etter norsk og 

engelsk rett. 

 

Erstatning vil etter norsk rett for det første kunne kreves etter reglene om et 

prekontraktuelt skyldansvar. Dette har sammenheng med det nevnte lojalitetsprinsippet 

mellom forhandlingspartene, og vil avhenge av om det er utvist en kvalifisert form for 

klanderverdig oppførsel fra en av disse. Den skadelidende parten vil herunder bli 

tilkjent erstatning som om kostnadene aldri var påløpt denne, og erstatningsgrunnlaget 

 

 

 
133 Walford v. Miles [1992] 2 W.L.R. 174, Atiyah, P.S., op.cit., s. 101 
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vil derfor kunne få betydning både for generelle transaksjonskostnader og for kostnader 

i forbindelse med utføring eller forberedelse av forventet kontraktsforpliktelse. 

 

Et tilsvarende erstatningsgrunnlag er ikke anerkjent i engelsk rett. Dette har 

sammenheng med fraværet av et lojalitetsprinsipp tilsvarende det norske.  

 

Heller ikke på grunnlag av delikt kan erstatning for kostnader påført den ene parten 

under kontraktsforhandlinger her tilkjennes. Dette har sammenheng med at det under 

forhandlinger ikke foreligger en ”duty of care” mellom partene, da disse i utstrakt grad 

er gitt adgang til å forfølge egeninteressene i slike situasjoner. Det kan under 

forhandlinger ikke tenkes unntak fra dette prinsippet, da slike nære bånd som nevnt i 

Hedley Byrne- saken vanskelig kan påvises. 

 

Det er i engelsk rett gjennom reglene om restitusjon anerkjent en mulighet til å få 

tilkjent erstatning for ugrunnet berikelse. Nærmere vilkår for å få tilkjent erstatning på 

dette grunnlaget virker imidlertid svært begrensende ved den praktiske bruken av 

restitusjonsbetraktninger ved forhandlinger.  

 

Erstatning på slikt grunnlag vil ikke bli tilkjent ved forhandlinger etter norsk rett. Dette 

har sammenheng med at behovet for en slik adgang er større i engelsk rett enn i norsk 

rett, hvor erstatning kan kreves etter reglene om prekontraktuelt skyldansvar. En adgang 

til å få tilkjent erstatning etter restitusjonsbetraktninger i norsk rett, ville ført til risiko 

for at de to ansvarsformene overlappet hverandre. En slik løsning er ikke ønskelig, både 

på grunnlag av rettstekniske og prosessøkonomiske hensyn.  

 

Spørsmålet som kan stilles, er om partene etter de respektive systemene i praksis har 

samme muligheter til å få erstattet tap som er lidt under forhandlingene. 

  

Dette må besvares benektende, da utmålingsreglene etter et prekontraktuelt skyldansvar 

og etter restitusjonsbetraktninger er forskjellige. Det prekontraktuelle ansvaret vil gi 

skadelidte bedre uttelling for kravet om erstatning enn hva restitusjonsbetraktninger vil 

gi, da skadelidte etter førstnevnte grunnlag skal erstattes alle direkte kostnader i 

forbindelse med den skadevoldende handlingen. Restitusjonsbetraktninger vil på den 

annen side kun gi erstatning for den berikelse mottaker av ytelsen får av denne. Denne 
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vil i svært mange tilfeller være mindre enn kostnadene utføringen er påført 

tjenesteyteren.   

 

Fremstillingen ovenfor viser at det er store forskjeller i den norske og engelske retten på 

området for kontraktsforhandlinger. Disse forskjellene kan føre til vidtgående forskjeller 

i en forhandlingsparts rettslige stilling ved en eventuell konflikt. Det kan derfor være av 

stor betydning for kommersielle forhandlingsparter hvorvidt engelsk eller norsk rett 

legges til grunn ved avgjørelsen av forholdet.
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Lloyd’s – Loyd’s Law Report 

W.L.R – The Law Reports Weekly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( http://www.jus.uio.no/sekr/studieinformasjon/fagsider/spesialoppgave/retningslinjer ) 
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