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1 Innledning 

1.1 Bakgrunnen for temaet 

1.1.1 Presentasjon av CESL-forslaget 

Denne avhandlingen tar utgangspunkt i EU-kommisjonens («Kommisjonen») forslag til en 

forordning om en felles europeisk salgslov.
1
 Internasjonalt er forslaget forkortet til CESL

2
. 

   

Forslaget til forordning om en felles europeiske salgslov inneholder både kjøpsrettslige 

bestemmelser og alminnelige kontraktsrettslige regler. Hensikten med CESL er å forenkle 

handel over landegrenser, ved å stille til rådighet et ensartet sett med avtalerettslige regler, 

som skal være identiske i alle EU/EØS medlemsstater.
3
   

 

Forslaget til CESL har en særegen karakter, og skiller seg fra øvrige rettsakter fra EU. 

Gjennomføringen av forordningen vil ikke kreve endringer i medlemstatenes eksisterende 

lovgivning, da CESL skal være et alternativt regelverk til hver medlemsstats nasjonale kon-

traktsrett.
4
 Kontraktspartene kan frivillig avtale at CESL skal gjelde for kontraktsforholdet. 

 

CESL skal først og fremst kunne anvendes ved handel over landegrensene. Lovgivnings-

myndighetene i hver enkelt medlemsstat kan imidlertid velge å utvide anvendelsesområde 

til å omfatte også nasjonal handel.
5
 

 

                                                 

 

1
 KOM(2011) 635 endelig - dansk utgave 

2
 Common European Sales Law  

3
 KOM(2011) 635 Fortalen s 3 og s.16 avsnitt 8  

4
 ibid. s. 8 og s.16 avsnitt 9 

5
 Forordningen art.13 bokstav b 
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Forslaget til CESL er et omfattende regelverk med 186 artikler fordelt på 3 hoveddeler, en 

forordning på 16 artikler, vedlegg I og vedlegg II. Forordningen angir hovedsakelig anven-

delsesområdet for CESL, definisjoner av begreper som benyttes i forslaget, og kravene til 

partenes avtale om å benytte CESL på kontraktsforholdet. Vedlegg I inneholder materielle 

reglene som gjør seg gjeldende i kontraktsforhold, blant annet regler om avtaleinngåelse, 

avtaletolkning, misligholdsbeføyelser, urimelige avtalevilkår, villfarelse, foreldelse og er-

statningskrav. Avslutningsvis inneholder forslaget et standardisert informasjonsskjema, 

vedlegg II, som den næringsdrivende skal gi forbrukeren i forkant av inngåelse av avtale 

om å benytte CESL.  

 

1.1.2 Prosessen frem til et endelig vedtak  

Kommisjonen fremmet forslaget til CESL for Europaparlamentet («Parlamentet») og Det 

europeiske råd («Rådet») den 11. oktober 2011. Forslaget er ennå ikke vedtatt, og det er 

uklart når og eventuelt hvordan forordningsforslaget vil bli vedtatt.
6
 

 

Forslaget til CESL skal behandles etter den alminnelige lovgivningsprosedyren, som er 

traktatfestet i Traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte («EUF-traktaten») art. 

294.
7
 Prosedyren innledes ved at Kommisjonen, som har den formelle initiativretten, utar-

beider et forslag til en ny rettsakt.
8
  Et endelig forslag fremmes så parallelt for Parlamentet 

og Rådet, som sammen utgjør den lovgivende myndighet i EU.
9
 Deretter behandles forsla-

get separat i Parlamentet og Rådet, hvor et flertall av stemmene i hver av institusjonene 

avgjør om forslaget skal godkjennes eller forkastes.  

 

                                                 

 

6
 Dato 23.april 2013 

7
 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/0080a6d3d8/Ordinary-legislative-procedure.html 

8
 EU-traktaten art. 17 nr.2 

9
 EU-traktaten art. 16 nr. 1 
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Den alminnelige lovgivningsprosedyre er delt inn i tre stadier, (i) første lesning, (ii) andre 

lesning og (iii) forliksbehandling. Ved første lesning i Parlamentet utarbeides det en ko-

mitéinnstilling, som flertallet av Parlamentets medlemmer må godkjenne.
10

 En vedtakelse 

av forslaget forutsetter at Rådets medlemmer fullt ut aksepterer resultatet fra Parlamentet, 

hvis ikke blir forslaget tatt opp til ny behandling i hver av institusjonene. Dersom Parla-

mentets og Rådets avgjørelser ikke samsvarer etter første og andre lesning, møtes et likt 

antall medlemmer fra Parlamentet og Rådet, i tillegg til representanter fra Kommisjonen, til 

forliksbehandling. Resultatet fra forliksbehandlingen må til slutt godkjennes av Parlamen-

tets og Rådets medlemmer.    

 

Forslaget til CESL har vært til behandling i Parlamentets komité om Legal Affairs, og ko-

mitéen har nå utarbeidet et førsteutkast til komitéinnstilling.
11

  

  

Dersom forslaget til CESL blir vedtatt, vil forordningen være allmenngyldige og bindende i 

alle deler, jfr. EUF-traktaten art. 288 annet ledd. Reglene vil dermed komme direkte til 

anvendelse i medlemsstatenes nasjonale rett.
12

 Kommisjonen uttaler at forordningen «er 

EØS-relevant og bør derfor omfatte hele EØS området».
13

 Virkningen er at forordningen 

må gjennomføres i norsk intern rett «som sådan,» jfr. EØS-avtalen art. 7 bokstav a. I hen-

hold til EUF-traktaten art. 288 annet ledd og EØS-avtalen art. 7 bokstav a, vil gjennomfø-

ring av CESL forordningen sikre at reglene vil være identiske i hver av medlemsstatenes 

nasjonale lovgivning. 

                                                 

 

10
 http://europalov.no/innhold/om-beslutningsprosessen/id-832#EU4 

11
 2011/0284(COD) 

12
 EUF-traktaten art.288 

13
 KOM(2011) 635 s.11 
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1.1.3 Mottakelsen av forslaget  

I Norge har Justisdepartementet sendt forslaget til CESL på høring. Hensikten var å infor-

mere berørte parter om forslaget, samt å få belyst konsekvensene av en eventuell vedtakel-

se av forslaget.
14

  

 

CESL har fått en blandet mottakelse både i Norge og ellers i Europa. Kort oppsummert er 

det bred enighet om at målsetningen skal være et velfungerende marked, og at å styrke det 

indre marked og forenkle handel over landegrensene vil være til fordel både for nærings-

drivende og forbrukere.
15

 Det er også en utbredt oppfatning om at CESL generelt oppstiller 

et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse.
16

 Imidlertid er det reist innvendinger mot reguleringen 

av urimelige vilkår i forbrukeravtaler i CESL kapittel 8, med den begrunnelse at urimelig-

hetsstandarden i CESL kapittel 8 mest sannsynlig vil være høyere enn hva som er situasjo-

nen i flere av medlemsstatenes nasjonale lovgivning.
17

 En høyere urimelighetsstandard 

innebærer at nivået av forbrukerbeskyttelse etter CESL svekkes, sammenlignet med eksis-

terende regulering av urimelig vilkår i forbrukerens hjemstat. 

 

Det er også uttrykt skepsis om hvorvidt CESL vil være frivillig for forbrukerne, slik at for-

brukeren i praksis vil få et valg om å akseptere at CESL skal regulere avtalen, eller avstå 

fra å inngå handel med den næringsdrivende.
18

 Til slutt vil jeg nevne at det er reist innven-

dinger mot hjemmelsgrunnlaget for rettsakten, og med det EUs kompetanse til å vedta en 

rettsakt med innhold som foreslått.
19

    

                                                 

 

14
 Høringsbrev fra Justisdepartementet 25.11.2011 

15
 Fellesuttalelse fra EFTA-statene («EEA EFTA») (2012) s.1, forarbeider til CESL-forslaget utarbeidet av 

BEUC («BEUC») (2012) s. og BLD (2012) s.2   

16
 EEA EFTA (2012) s.4 avsnitt 13, Forbrukerombudet (2012) s.3, og Lilleholt (2013) s.60 pkt. 4.3 

17
 EEA EFTA (2012) s.1, BEUC (2012) s.4 og 9 pkt.1.3 og Forbrukerombudet (2012) s.2-3 

18
 EEA EFTA (2012) s. 2-3 og Forbrukerombudet (2012) s.2  

19
 EEA EFTA (2012) s.2 pkt.3.4  
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1.2 Problemstilling og avgrensninger  

Hovedproblemstillingen for denne avhandlingen er hvordan CESL vedlegg I kapittel 8 om 

urimelige avtalevilkår avviker fra gjeldende rettstilstand etter avtaleloven §§ 36 og 37. Av-

handlingen er avgrenset til forbrukeravtaler, slik dette er definert i CESL forordningen art. 

2 bokstav f og avtaleloven § 37 annet ledd. Det primære målet med avhandlingen er å ana-

lysere om forbrukerens rettsstilling endres – i positiv eller negativ retning- dersom CESL 

skal anvendes på avtalen, fremfor avtaleloven §§ 36 og 37. 

 

Avhandlingen er delt inn i tre hovedtemaer. I den første delen, kapittel 3 og 4, gir jeg en 

oversikt over CESL og reguleringen av urimelige vilkår i kapittel 8. Da CESL er på for-

slagsstadiet, har jeg ansett det som nødvendig å gi en generell oversikt over CESL, i tillegg 

til den konkrete reguleringen av urimelige vilkår. Her tar jeg for meg bakgrunnen for for-

slaget, CESLs formål og virkning, og problemer som kan oppstå mellom CESL og gjelden-

de lovvalgsregler ved grenseoverskridende kontraktsforhold. 

  

Den andre delen, kapittel 5, er en oversikt over reguleringen av urimelige vilkår etter avta-

leloven §§ 36 og 37. Avhandlingens tredje del er en analyse der gjeldende rettstilstand etter 

avtaleloven §§ 36 og 37, sammenholdes med CESL kapittel 8. 

 

Fremstillingen vil ikke vurdere forholdet til Forbrukerombudets og Markedsrådets myndig-

het til å føre tilsyn med urimelige avtalevilkår etter markedsføringsloven § 22. Min vurde-

ring er at det ikke vil kunne føres forhåndskontroll med urimelige vilkår etter urimelighets-

standarden i CESL art. 83. Ut fra fortalen er hensikten med forslaget til CESL å gi alterna-

tive kontraktsrettslige regler av privatrettslig karakter, ikke offentligrettslige kontrollreg-

ler.
20

 Forbrukermyndighetenes tilsyn med urimelige vilkår er en offentligrettslig forhånds-

                                                 

 

20
 KOM(2011) 635 s.20 avsnitt 28 
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kontroll, som ikke formelt har tilbakevirkende kraft ved at myndighetene griper inn i etab-

lerte kontraktsforhold. Når CESL ikke kommer til anvendelse før partene i en avtale ekspli-

sitt avtaler dette, vil det derfor ikke være handlingsrom for forbrukermyndighetene til å 

føre forhåndskontroll etter urimelighetsstandarden i CESL art. 83. De næringsdrivende er 

etter CESL forhindret fra å innta en bestemmelse om at CESL skal anvendes på internasjo-

nale kontraktsforhold i sine generelle avtalevilkår Forbrukermyndigheten vil dermed ikke 

kunne føre tilsyn med den forventning om at fremtidige avtaler vil reguleres av CESL.  

 

Forbrukermyndighetenes administrative kontroll er et effektivt rettsmiddel for å forhindre 

urimelige vilkår i forbrukeravtaler, og er dermed viktig for å sikre at forbrukerens interes-

ser ivaretas. EFTA statene har i en fellesuttalelse gitt uttrykk for at CESL ikke bør innvirke 

på de nasjonale standardene for forhåndskontroll av urimelige avtalevilkår.
21

 

  

                                                 

 

21
 EEA EFTA (2012) s.4 avsnitt 14 
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2 Særskilte metodespørsmål  

EU-rettens metodelære avviker på flere områder fra den norske rettstradisjonen. Først og 

fremst ved at EU-rettens tolkningslære bygger på prinsippet om autonom fortolkning. At 

CESL skal tolkes autonomt fremgår av vedlegg I art. 4. Prinsippet om autonom fortolkning 

springer ut av EU-rettens overnasjonale, selvstendige og uavhengige karakter. Det selv-

stendige elementet tilsier at EU-retten skal tolkes i lys av dens egne formål og prinsipper. 

Det uavhengige elementet setter begrensinger for anvendelse av nasjonale rettskildefaktorer 

ved avgjørelse av spørsmål som ligger innenfor denne rettsaktens anvendelsesområde. 

 

Foruten prinsippet om autonom fortolkning, skal EU-retten også anvendes dynamisk.
22

 I 

Eu-domstolen avgjørelse i saken «CLIFIT mfl. mot Sundhedsministeriet», stadfestet doms-

tolen EU-rettens dynamiske karater, ved at rettsakter fra EU skal tolkes i lys av «EF-rettens 

udviklingstrin på tidspunktet for de pågjældende bestemmelsers anvendelse.»
23

 

 

Et annet særtrekk ved EU-rettens metodelære, er at det ved anvendelse av en bestemmelse 

ikke skal legges tilsvarende vekt på en direkte ordlydsfortolkning, sammenlignet med ord-

lydens vekt som rettskildefaktor i norsk rett. Bakgrunn er EU-rettens flerspråklighet og 

mangfoldet av autentiske språkversjoner.
24

 EU-retten har i tillegg egne begreper, slik at ord 

og uttrykk ikke nødvendigvis har den samme betydning som i nasjonal rett.  

 

I forbindelse med avhandlingen har jeg gjennomgått ulike språkversjoner av forslag til 

CESL. I avhandlingen har jeg i hovedsak valgt å sitere den danske utgaven, men gjengir 

                                                 

 

22
 EØS-rett (2011) s.18 

23
 Sak 281/83 CLIFIT m.fl. avsnitt 20 

24
 EØS-rett (2011) s.44 
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også enkelte andre språkversjoner der jeg anser det relevant. Ved henvisningen til uttalelser 

i fortalen har jeg benyttet den danske utgaven av forslaget til CESL.  

 

Siden CESL fremdeles er på forslagsstadiet, og det ikke foreligger tolkningsavgjørelser fra 

EU-domstolen, er omfanget av relevante rettskilder begrenset. Tolkning av CESLs be-

stemmelser vil dermed primært baseres på forordningsteksten i den enkelte bestemmelse, 

fortalen, forslagets underliggende formål og prinsipper og forarbeidene til forordningsut-

kastet. Forarbeidende i EU-retten omfatter blant annet uttalelser fra Parlamentet, innspill 

fra ekspertgrupper m.m., og er i hovedsakelig vanskeligere tilgjengelig enn forarbeidende i 

norsk rett. Fra forslaget til CESL foreligger det enkelte forarbeider fra behandlingen i Par-

lamentet. Som tolkingsfaktor legges det i EU-rettens metodelære i utgangspunktet mindre 

vekt på forarbeidene, sammenlignet med forarbeidenes status i norsk metodelæren.
25

  

  

                                                 

 

25
 EØS-rett (2011) s.57 
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3 Oversikt over CESL 

3.1 Bakgrunnen for forslaget til CESL 

3.1.1 Arbeidet med en europeisk kontraktsrett 

Bakgrunnen for forslaget til en felles europeisk salgslov, er en 30 år lang prosess i EU med 

målsetning om å harmonisere kontraktsretten på et fellesskapsnivå.
26

 Til tross for flere for-

søk på å harmonisere europeisk kontraktsrett, er rettsområdet i dag i stor grad preget av 

nasjonale rettstradisjoner.  

 

Arbeidet med en felleseuropeisk kodifikasjon av kontraktsrettslige regler ble innledet med 

en selvoppnevnt gruppe med universitetsjurister, under navnet Lando-kommisjonen, som 

utarbeidet Principles of European Contract Law («PECL») fra 1982-2003.
27

 PECL er ikke 

bindende regler, men prinsipper som bygger på fellestrekkene ved medlemsstatenes nasjo-

nale kontraktslovgivning.
28

 Prinsippene tar sikte på både nasjonale og internasjonale kon-

trakter. 

 

For å gi et bedre grunnlag for en felleseuropeisk kontraktsrett, ble et det satt i gang et EU-

finansiert prosjekt som skulle komme frem til en fellesreferanse av europeiske kontrakts-

rettslige prinsipper. En rekke europeiske eksperter innenfor kontraktsretten utarbeidet Draft 

Common Frame of References («DCFR»), som ble sluttført i 2009. DCFR er et seksbinds-

verk som inneholder modellregler for kontraktsretten med kommentarer. Modellreglene i 

DCFR er, i likhet med PECL, ikke bindende. Målsetning med DCFR er å bidra til at for-

skjellene mellom medlemsstatenes kontraktsrett minker.    

 

                                                 

 

26
 KOM(2011) 635 s.4, Moss (2012) s.1 og Lilleholt (2013) s.53 

27
 Haaskjold (2002) s.91 og Giertsen (2012) s.27 

28
 Giertsen (2012) s.27 
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Kort tid etter at DCFR ble presentert, nedsatte Kommisjonen en ekspertgruppe som fikk i 

oppdrag å utarbeide et forslag til et felles europeisk avtaleinstrument.
29

 Ekspertgruppen 

fremla et forprosjekt under navnet «feasibility study,» som hovedsakelig ligger til grunn for 

utformingen av forslaget til CESL. Utarbeidelsen av «feasibility study» tok i all hovedsak 

utgangspunkt i DCFR, men det var også hentet inspirasjon fra PECL og Convention on the 

International Sale of Goods («CISG.»)
30

 Siste nevnte er FN-konvensjonens regelverk for 

internasjonale kontrakter mellom kommersielle aktører.  

 

3.1.2 Formålet med forslaget til CESL 

Det følger av fortalen til CESL at EUs indre marked er forhindret fra å fungere optimalt, 

fordi næringsdrivende og forbrukere avstår fra å inngå kjøpsavtaler med aktører fra en an-

nen medlemsstat.
31

 Kommisjonen hevder at den sentrale årsaken er forskjellene mellom 

hver av medlemstatenes nasjonale kontraktslovgivning, og at kunnskap om annen lands 

avtalerett er vanskelig tilgjengelig.
32

 Forskjellene innebærer at den næringsdrivende pådrar 

seg ekstra transaksjonskostnader, som følge av at han eller hun må gjøre seg kjent med 

gjeldende rett i en annen medlemsstat. Dette medfører at næringsdrivende foretrekker å 

selge sine varer og tjenester til nasjonale aktører, fremfor aktører fra en annen stat. Videre 

påpeker Kommisjonen at omkostningene blir særlig høye i avtaler med forbrukere, som 

følge av forbrukernes beskyttelse gjennom ufravikelige regler i sin hjemstats lovgivning, jf. 

forordningen om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser («Roma I») art. 6 nr. 2.
33

   

 

                                                 

 

29
 KOM(2011) 635 s.7 

30
 Forarbeider til CESL-forslaget utarbeidet av Hesselink og Loos («Hesselink og Loos») (2012) s.11 og 

Lilleholt (2013) s.53 

31
 KOM(2011) 635 s.14 avsnitt 1 

32
 ibid s.1 

33
  EP/R.for 593/2008 
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Formålet med CESL er derfor å stille til rådighet et ensartet sett med avtalerettslige regler, 

for å kunne stimulere til kontraktsinngåelser på tvers av landegrensene i EU/EØS-området. 

En forutsetning for at CESL skal oppnå sitt tilsiktede formål, er at bestemmelsene tolkes 

identisk i hver av medlemsstatene. 

 

Kommisjonen hevder at en regelharmonisering vil være til fordel også for forbrukeren, 

ettersom økt handel over landegrensene vil gi bedre konkurranse om produktutvalg, pris og 

kvalitet på varer.
34

  

 

Det er reiset flere innvendinger mot premissen for CESL-forslaget. Først og fremst hevdes 

det at CESL ikke er egnet til å øke økonomisk aktivitet på tvers av medlemstatene.
35

 Det 

bestrides også at forskjellene mellom medlemsstatenes nasjonale lovgivning er det sentrale 

hinderet for grenseoverskridende kontraktsforhold, og at CESL vil redusere de høye trans-

aksjonskostnadene som er forbundet med grenseoverskridende handel.
36

 

  

3.2 Underliggende prinsipper og hensyn  

Det følger av art. 1 at CESL bygger på prinsippet om avtalefrihet, som bygger på den forut-

setning at partene står fritt til å inngå de avtaler de ønsker.
37

 Prinsippet om avtalefrihet 

bygger på det premiss at partene er best egnet til å ivareta sine egne interesser, for dermed å 

komme frem til et resultat som er rimelig for begge partene.   

 

Prinsippet om avtalefrihet og avtalenes bindende virkning danner selve fundamentet for 

kontraktsretten. Avtalenes bindende virkning ivaretar kontraktspartenes behov for rettsik-

                                                 

 

34
 KOM(2011) 635 s.8 og 15 

35
 EEA EFTA (2012) s.1, Forbrukerrådet m.fl. (2012) s.2 og BLD (2012) s 4. 

36
 Forbrukerrådet m.fl. (2012) s.2 og NHO (2012) s.1-2 

37
 Haaskjold (2002) s.30 og Giertsen (2012) s.5 
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kerhet og forutberegnelighet, ved at partene kan stole på at avtalens rettigheter og plikter 

oppfylles. Partenes tillitt til at avtalen oppfylles, eventuelt ved hjelp av rettsvesenet, stimu-

lerer til kontraktsinngåelser.
38

  

 

CESL tar sikte på å sikre et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse gjennom ufravikelige be-

stemmelser, jf. forordningen art. 1 nr. 3. En hver ufravikelig bestemmelse vil gripe inn i og 

begrense partenes avtalefrihet, men er nødvendig for at forbrukerne skal ha tillitt til at 

CESL kan regulere et kontraktsforhold.    

 

Ut fra forarbeidene til forslaget til CESL er hensynet til enkelhet og brukervennlighet fø-

rende for utformingen av forslaget.
39

 Dette fremkommer ikke like tydelig av forordnings-

teksten og fortalen. Enkelhet og brukervennlighet er nødvendig for at CESL skal redusere 

den kompleksiteten som forbindes med grenseoverskridende kontraktsforhold og dermed 

bidra til CESLs formål om å stimulere kontraktsinngåelser på tvers av landegrensene. 

 

3.3 CESL som et alternativ regelverk ved grenseoverskridende 

kontraktsforhold  

3.3.1 «Opt-in disposisjonen» 

Det følger av forordningen art. 4 nr. 1 og 2 at CESL kan anvendes på avtaler som «indgås 

på tværs af landegrænserne,» der minst én av avtalepartene hører hjemme i en EU eller 

EØS-medlemsstat. Det foreligger et grenseoverskridende kontraktsforhold når kontrakts-

partene har sitt «sædvanlige oppholdssted» i forskjellige land, på tidspunktet når avtalen 

inngås, jf. art. 4 nr. 6.  

                                                 

 

38
 Haaskjold (2002) s.29-30 

39
 Hesselink og Loos (2012) s.13 
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Forutsatt at forslaget til CESL vedtas, kan kontraktsparter hjemmehørende i ulike land av-

tale at bestemmelsene i CESL skal anvendes på kontraktsforholdet – avtalen om anvendel-

se av CESL blir gjerne omtalt som «opt-in disposisjonen».
40

 Ved forbrukeravtaler stilles 

det særskilte krav til «opt-in disposisjonen».
 
Kravene fremkommer av forordningen art. 8 

nr. 2, og går hovedsakelig ut på at forbrukeren skal foreta et uttrykkelig og informert valg 

om å samtykke til at CESL skal anvendes, istedenfor gjeldende bakgrunnsrett. For å sikre 

et ensartet nivå og kvalitet på informasjon til forbrukeren, har Kommisjonen utarbeidet et 

standardisert informasjonsskjema -vedlegg II- til CESL-forslaget.
41

 Den næringsdrivende 

vil være forpliktet til å gi informasjonsskjemaet til forbrukeren i forkant av «opt-in» dispo-

sisjonen, jr. forordningen art. 9. 

 

I henhold til fortalen til CESL vil den næringsdrivende ikke ha mulighet til å innta i sine 

generelle avtalevilkår at CESL skal anvendes på avtaler med forbrukere hjemhørende i en 

annen stat.
42

  

 

3.3.2 Gjeldende bakgrunnsrett ved internasjonale kontraktsforhold. 

Avtaler som inngås i dag, reguleres av den bakgrunnsrett som følger av lovvalgsreglene. I 

norsk rett er lovvalgsreglene innen formueretten hovedsakelig ulovfestet.
43

  

 

For EUs medlemsstater følger lovvalgsreglene av Roma I. Selv om Norge ikke er bundet av 

Roma I har Høyesterett i flere avgjørelse fastslått at forordningen skal vektlegges i norsk 

                                                 

 

40
 Eks. høringsuttalelsen fra Giertsen (2012) s.1 

41
 KOM(2011) 635 Fortalen s.19 avsnitt 23 

42
 ibid. avsnitt 22. 

43
 Moss (2009) s.69 pkt. 2.2 
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rett.
44

 I Rt.2009 s.1537 avsnitt 37 uttalte førstvoterende at «I den utstrekning vi ikke har 

avvikende lovregulering, taler imidlertid hensynet til rettsenhet for at vi ved avgjørelse av 

rettsvalgsspørsmål legger vekt på den løsning som EU-landene har valgt.»  

 

Roma I bygger på prinsippet om partsautonomi, slik at kontraktspartene i utgangspunkt kan 

velge hvilket lands rett som skal regulere kontraktsforholdet, jf. art.3. I forbrukeravtaler vil 

imidlertid forbrukeren, uavhengig av hvilket lands rett som avtales, alltid være beskyttet av 

preseptorisk forbrukerlovgivning i sin hjemstat, jf. art. 6 nr. 2.  

 

Forholdet mellom Roma I art. 6 nr. 2 og CESL kan by på problemer, ettersom enkelte med-

lemsstater har et høyrer nivå av forbrukerbeskyttelse enn det som følger av CESL.
45 

For en 

forbruker hjemhørende i en medlemsstat med et høyere forbrukerbeskyttelsesnivå i nasjo-

nal lovgivning enn det som følger av CESL, vil et valg om å tiltre CESL innebære at kon-

traktspartene avtaler at ufravikelige bestemmelser ikke kommer til anvendelse. Det strider 

imidlertid mot ufravikelige bestemmelsers natur. En nærmere vurdering av forholdet mel-

lom Roma I art. 6 nr. 2 og CESL vil imidlertid falle utenfor temaet for avhandlingen.   

 

  

                                                 

 

44
 Rt.2009 s.1537 avsnitt 34 og Rt.2011 s.531 avsnitt 46 

45
 Se f.eks. BEUC (2012) s.8 pkt. 1.2, BLD (2012) s.3 og NHO (2012) s.2  
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4 CESL kapittel 8 om urimelig vilkår i forbrukeravtaler  

4.1 Innledning 

CESL vedlegg I kapittel 8 om urimelige avtalevilkår inneholder åtte artikler fordelt på tre 

avsnitt. Avsnitt I (art. 79-81) angir generelle bestemmelser om urimelige avtalevilkår som 

gjelder uavhengig om det er en forbrukeravtale eller en avtale mellom kommersielle parter. 

Avsnitt II (art. 82-85) er avgrenset til forbrukeravtaler, mens avsnitt III (art. 86) kun gjelder 

for avtaler mellom næringsdrivende.  

 

Det følger av art. 81 at bestemmelsene i kapittel 8 er ufravikelige. Konsekvensen er at kon-

traktspartene ikke kan avtale til skade for forbrukeren, at bestemmelsene ikke kommer til 

anvendelse. Kontraktspartene er derimot ikke forhindret fra å avtale mer fordelaktige be-

tingelser enn det som følger av CESL kapittel 8. 

 

4.2 Generalklausulen i CESL art. 83 

CESL art. 83 nr. 1 hjemler adgang til å sensurere urimelige avtalevilkår i forbrukeravtaler. I 

bestemmelsens første ledd heter det at: 

«I aftaler mellem en erhvervdrivende og en forbruger er et aftalevilkår, der er ind-

sat af den erhvervsdrivende, og som ikke er individuelt forhandlet, jf. artikel 7, 

ubilligt i henhold til denne afdeling, hvis det medfører en væsentlig ubalance i par-

ternes rettigheder og forpligtelser i medfør af aftalen til skade for forbrugeren og i 

strid med god tro og redelig handlemåde». 

  

Det følger av vurderingskriteriene «væsentlig ubalance i parternes rettigheder og for-

pligtelser» og «i strid med god tro og redelig handlemåde» at bestemmelsen legger opp 

til en skjønnsmessig vurdering. CESL art. 83 betraktes derfor som en generalklausul der 

domstolene har fått i oppgave å avgjøre om en avtale er urimelig eller ikke, og å fastset-

te hva som skal være den rettslige virkningen. Som følge av generalklausulens utprege-
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de skjønnsmessige vurderingskriterier, vil domstolene i stor grad få kompetansen til å 

trekke opp retningslinjer for rettsanvendelsen. 

 

Det primære formålet med bestemmelsen, er å ivareta hensynet til vern om forbrukernes 

interesser. Men kontraktspartenes behov for å kunne forutse sin rettsstilling i kontraktsfor-

holdet, tilsier at domstolene må finne et balansepunkt mellom forbrukernes beskyttelsesbe-

hov og hensynet til forutberegnelighet. 

 

4.3 Virkeområdet 

Det generelle virkeområdet til CESL omfatter avtaler om kjøp og salg av varer, levering av 

digitalt innhold og relaterte tjenesteytelser knyttet til de to avtaletypene, jf. forordningen 

art. 5. Derimot kan CESL verken anvendes på avtaler med blandet formål eller forbruker-

avtaler om kjøp av varer eller tjenester på avbetaling, jf. forordningen art. 6. Ut fra defini-

sjonen av «varer» i forordningen art. 2 bokstav h, kan CESL heller ikke anvendes på avta-

ler om levering av strøm eller vann.  

 

Det følger av forordningsteksten i CESL art. 83 at revisjonsregelen kun kan anvendes på 

avtaler inngått mellom næringsdrivende og forbruker, der vilkårene ikke er individuelt for-

handlet. Det første spørsmålet som reiser seg er derfor hvilke personer på bestillersiden 

som skal regnes som «forbruger». I forordning art. 2 bokstav f er «forbruger» beskrevet 

som «enhver fysisk person, der handler, uden at det er som led i den pågældendes virksom-

hed som handlende, håndværker, industridrivende eller udøver af et liberalt erhverv».  

 

Det følger av forordningsteksten at forbrukerbegrepet er begrenset til å omfatte fysiske 

personer. Juridiske personer vil derfor ikke kunne defineres som «forbruger» etter CESL. 

Videre er forbrukerbegrepet avgrenset til personer som inngår avtaler «uden at det er som 

led i den pågældendes virksomhet». I den engelske versjonenen heter det «outside that per-

son´s trade», og i den svenske versjonen «som faller utanför den egna närings- eller yrkes-
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verksamheten».
46

 En direkte ordlydsfortolkning tilsier at «forbruger» ikke omfatter en per-

soner som inngår avtaler med et delt formål - dels et privat formål og dels et næringsfor-

mål. Det er imidlertid ikke åpenbart at CESLs forbrukerdefinisjon skal tas så strengt på 

ordet. Dette kommer jeg nærmere inn på i avsnitt 6.1, hvor rekkevidden av forbrukerbegre-

pet i CESL sammenholdes med forbrukerdefinisjonen i avtaleloven § 37 annet ledd.   

 

Det neste spørsmålet er når et avtalevilkår regnes som «ikke individuelt forhandlet» etter 

CESL art. 83. Begrepets rekkevidde følger av CESL vedlegg I art. 7. Først og fremst er et 

vilkår «ikke individuelt forhandlet» når vilkåret er innsatt av den ene part og den andre part 

ikke har hatt mulighet til å påvirke innholdet av vilkåret, jf. art 7 nr. 1. Et klassisk eksempel 

er standardavtaler som næringsdrivende har utarbeidet på forhånd, med sikte på fremtidig 

kontraktsinngåelser. Ut fra definisjonen kan et vilkår være «ikke individuelt forhandlet» 

også når det har blitt til ved den konkrete kontraktsinngåelsen. Det avgjørende er om for-

brukeren har hatt en reell mulighet til å påvirke innholdet av det aktuelle vilkåret. Et vilkår 

vil derfor heller ikke karakteriseres som individuelt forhandlet selv om forbrukeren har fått 

muligheten til å velge mellom ulike vilkår, jf. art. 7 nr. 2. Slik forordningsteksten i art. 7 er 

utformet, vil en avtale kunne bestå av så vel ensidig utarbeidede vilkår, som «ikke indivi-

duelt forhandlet» vilkår. Forutsetningen for at avtalen faller innenfor virkeområdet til 

CESL art. 83, er at det vilkåret, som hevde å være urimelig, «ikke er individuelt forhand-

let». 

 

En næringsdrivende som hevder at et vilkår har vært gjenstand for reelle forhandlinger mel-

lom partene, har bevisbyrden for å godtgjøre sin påstand, jf. art. 7 nr. 4. 

 

                                                 

 

46
 Com(2011) 635 final – engelsk utgave og Kom(2011) 635 slutlig – svensk utgave 
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4.4 Samordning med Direktivet om urimelig vilkår i forbrukeravtaler 

Reguleringen av urimelige avtalevilkår i forbrukeravtaler er allerede harmonisert på felles-

skapsnivå i EU og EØS, ved Direktivet om urimelige vilkår i forbrukeravtaler («Direktivet 

om urimelige avtalevilkår»).
47

 I norsk rett er direktivet gjennomført ved avtaleloven §§ 36 

og 37 og markedsføringsloven § 22.
48

 Direktivet er begrunnet i to hensyn, vern om forbru-

kernes interesser mot urimelige vilkår i standardiserte avtaler, og hensynet til rettsenhet.
49

 

Hensynet til forbrukerbeskyttelse hviler på den betraktning at forbrukerne står i en svakere 

stilling når det gjelder forhandlingsstyrke og informasjonsnivå, enn den næringsdrivende 

kontraktsmotparten.
50

 Direktivet legger opp til en minimumsharmonisering, som innebærer 

at de nasjonale lovgivningsmyndighetene har mulighet til å opprettholde eller lovfeste be-

stemmelser med et høyere nivå av forbrukerbeskyttelse enn hva som er påkrevd i direkti-

vet. Kravet til minimumsharmonisering har resultert i at flere medlemsstater har lovfestet et 

høyere nivå av forbrukervern mot urimelig avtalevilkår, enn det nivået som følger av direk-

tivet.
51

   

 

Adgangen til å sensurere urimelige vilkår følger av art.3 nr.1 i direktivet, der det heter at: 

«Et avtalevilkår som ikke er individuelt forhandlet, skal anses om urimelig dersom 

det til tross for kravet om god tro, medfører en betydelig skjevhet i de rettigheter 

og plikter partene har i henhold til avtalen, til skade for forbrukeren» 

 

Dersom man sammenholder CESL art. 83 med direktivet art. 3 nr. 1, vises det at det er kla-

re likhetstrekk mellom utformingen av vurderingstemaet i de to bestemmelsene. Avgrens-

                                                 

 

47
 R.dir 91/13/EØF 

48
 Ot.prp.nr.89 (1993-94) s.1 

49
 De innledende premissene i fortalen til R.dir 93/13/EØF, Woxholt (2009) s.385 og Arnesen (1996) s.885 

50
 Sak C-618/10 Banco Español mot Joaquin Camino avsnitt 39 og Sak C-415/11 Mohamed Aziz mot 

Catalunyacaixa avsnitt 44 

51
 Hesselink og Loos (2012) s.6 og BEUC (2012) s.4 
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ning av virkeområdet i CESL art. 83, og angivelsene av rettsvirkningene ved urimelig vil-

kår i art. 79, samsvarer også med direktivets bestemmelser.  Det er dermed grunn til å anta 

at reguleringen av urimelig avtalevilkår i CESL i stor grad vil sammenfalle med Direktivet 

om urimelig avtalevilkår. 

 

Samordningen med Direktivet om urimelige avtalevilkår er et bevisst valg fra Kommisjo-

nen, fordi domstolsavgjørelser om tolkning av direktivet vil være relevante og retningsgi-

vende for anvendelse av CESL art. 83.
52

 En samordning vil derfor ivareta kontraktspartenes 

behov for forutberegnelighet.
53

 Det finnes imidlertid ikke relevant tolkningspraksis fra EU-

domstolen om forståelsen av vurderingskriteriene i direktivet art. 3 nr. 1. Bakgrunnen er at 

EU-domstolene mener det tilkommer de nasjonale domstoler å anvende vurderingskriterie-

ne i art. 3 nr. 1 på konkrete avtaleforhold.
54

 Rettsusikkerheten som knytter seg til de utpre-

gede skjønnsmessige vurderingskriteriene, vil derfor ikke avhjelpes med en samordning 

med Direktivet om urimelige avtalevilkår.  

 

Vurderingstemaet i CESL art. 83 er ikke samordnet med DCFR. I DCFRs modellregel for 

avtalerevisjon av urimelige vilkår, heter det at et vilkår kan settes til side «if it significantly 

disadvantages the consumer, contrary to good faith and fair dealing»
 
(min utheving).

55
 

 

Det ble gjort et forsøk på å totalharmonisere reguleringen av urimelige vilkår på et felles-

skapsnivå gjennom Direktivet om forbrukerrettigheter («Forbrukerrettighetsdirektivet»).
56

 

                                                 

 

52
 Hesselink og Loss (2012) s.5 og 9 og forarbeider utarbeidet av McMeel («McMeel») (2012) s.13-14 

53
 Hesselink og Loos (2012) s.5, 9 og 12 og forarbeider til CESL utarbeidet av Berlinguer og Lehne («Ber-

linguer og Lehne») (2012) s.6 

54
 Sak C-237/02 Freiburger Kommunalbauten vs. Hofstetter avsnitt 21 og 22 og sak C-92/11 RWE mot Ver-

braucherzentrale avsnitt 48. 

55
 DCFR II.-9:404 

56
 KOM(2008) 614  
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Forslaget møtte sterk motstand, fordi forbrukerbeskyttelsesnivået overfor urimelige avtale-

vilkår ble ansett å være for lavt. Den endelige vedtakelsen av direktivet omfattet ikke kapit-

tel V om urimelige vilkår. CESL kapittel 8 har også klare likhetstrekk med utkastet til For-

brukerrettighetsdirektivet, både utformingen av vurderingstemaet i revisjonsregelen, og 

angivelse av typetilfeller av urimelige vilkår gjennom «svarte- og grålister». 

 

4.5 Urimelighetsstandarden etter CESL art. 83 

4.5.1 Vurderingstemaet 

Det kan reises spørsmål om «væsentlig ubalance i parternes rettigheder og forpligtelser» og 

«i strid med god tro og redelig handlemåde» er alternative kriterier som kan gi grunnlag for 

urimelighetssensur, eller om kriteriene er kumulative. Siden vurderingskriteriene er bundet 

sammen med «og», ikke eller, trekker forordningstekstens ordlyd i retningen av at kriterie-

ne er kumulative – begge på må være innfridd for at det skal være grunnlag for urime-

lighetssensur.   

 

I norsk litteratur er direktivet art. 3 nr.1 tolket slik at vurderingskriteriene er kumulative. 

«Betydelig skjevhet» anses som avveiningstemaet, mens «til tross for kravet om god tro» er 

en understandard.
57

 Legges det til grunn at urimelighetsstandarden CESL art. 83 skal tilsva-

re standarden etter Direktivet om urimelige avtalevilkår, er vurderingskriteriene kumulati-

ve, da dette er tilfellet ved Direktivet om urimelige avtalevilkår.  

 

Vurderingstemaet i CESL art. 83 blir basert på dette, at et vilkår er urimelig dersom det 

medfører en innholdsmessig ubalanse i avtalen («væsentlig ubalanse») til skade for forbru-

keren, som følge av klanderverdig opptrenede hos den næringsdrivende («i strid med god 

tro og redelig handlemåde»).   

                                                 

 

57
 Arnesen (1996) s.892 
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4.5.1 Vurderingskriteriene  

En språklig forståelse av vurderingskriteriet «væsentlig ubalance i parternes rettigheder og 

forpligtelser» i CESL art. 83, tilsier at det ikke er tilstrekkelig med en påviselig forskyv-

ning av balansen i kontraktsforholdet. Det samme følger av en språklig forståelse av «signi-

ficant imbalance in the parties' rights and obligations» og «en betydande obalans med av-

seende på parternas rättigheter och förpliktelser». Bare kvalifiserte skjevheter i partenes 

rettigheter og plikter gir grunnlag for urimelighetssensur. Videre i forordningsteksten heter 

det at den kvalifiserte forskyvningen i balansen skal være «til skade for forbrugeren» / «to 

the detriment of the consumer» /«till nackdel för konsumenten». Formuleringen er tvetydig. 

Det kan for det første tolkes som et ønske om å klargjøre at hensikten med bestemmelsen er 

å verne forbrukere og at en næringsdrivende er avskåret fra å kreve urimelighetssensur etter 

art. 83. En ren ordlydsfortolkning gir derimot inntrykk av at den vesentlige skjevheten mel-

lom partenes rettigheter og plikter, må medføre en skade for forbrukeren. Dersom dette 

andre tolkningsalternativet legges til grunn, vil det kreves mer for at et vilkår eller en avtale 

karakteriseres som urimelig. Et slikt tolkningsresultat kan motvirke hensynet til forbruker-

vern i standardiserte kontrakter.   

 

Hvis man ikke foretar en isolert fortolking av «til skade for forbrugeren,», men heller setter 

formuleringen i sammenheng med den øvrige forordningsteksten i art. 83, trekker dette i 

retning av at urimelighetssensur etter art. 83 er forbeholdt forbrukere, ikke næringsdriven-

de, og at det ikke kreves at det må medføre en skade for forbrukeren. Dette tolkningsresul-

tatet underbygges av Direktivet om urimelige avtalevilkår art. 3 nr. 1, som har en likelyd-

ende formulering, uten at det foreligger et krav om påvist skade på forbrukerens side.  

    

Et annet forhold er betydningen av det påfølgende uttrykket «i strid med god tro og redelig 

handlemåde». I forordningen art. 2 bokstav b er «god tro og redelig handlemåde» beskrevet 

som «en adfærdsnorm, der kendetegnet ved ærlighed, åpenhed og omsorg for de interesser, 

den anden part i den pågældende handel eller det pågældende forhold har». Definisjonen 

gir ikke en tilstrekkelig klargjøring av begrepets betydning, men trekker likevel i retning av 
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at «god tro og redelig handlemåde» skal tolkes som en alminnelig lojalitetsplikt i kontrakts-

forhold.  

 

En streng ordlydsfortolkning av vurderingskriteriet, og da med særlig vekt på «god tro»/ 

«good faith», kan derimot tilsi at urimelighetssensur forutsetter at den næringsdrivende har 

opptrådt klanderverdig.  

 

Det fremkommer av forarbeidene til CESL-forslaget, at definisjonen av «god tro og redelig 

handlemåde» bokstav b bygger på DCFR art. I-1:103. I kommentarene til DCFR er «god 

tro og redelig handlemåde» definert som en objektiv adferdsstandard.
58

 Det er nokså klar at 

uttrykket har den samme betydningen i CESL, slik at «i strid med god tro og redelig hand-

lemåde» i art. 83 ikke skal tolkes som et krav om klanderverdig opptreden, men derimot en 

lojalitetsplikt for den næringsdrivende. Denne fortolkning underbygges også av betydning-

en av vurderingskriteriene i Direktivet om urimelige avtalevilkår. Etter art. 3 nr. 1 betraktes 

et vilkår som urimelig «dersom det til tross for kravet om god tro, medfører en betydelig 

skjevhet». Det fremgår av fortalen til direktivet at næringsdrivende oppfyller kravet om 

«god tro» ved å handle lojalt og rimelig. Videre fremheves det at ved bedømmelsen om 

næringsdrivende har handlet i «god tro», skal det vektlegge om styrkeforholdet i partenes 

forhandlingsposisjon er forskjøvet, om forbrukeren er oppfordret til å inngå avtalen, eller 

om ytelsesgjenstanden i avtalen er på særlig bestilling fra forbrukeren.
59

 

 

På bakgrunn av EU-rettens autonome karakter, er det dermed ikke selvsagt at «god tro» vil 

få den samme betydningen som følger av en norsk ordlydsfortolkning. Det kan derfor ar-

gumenteres for at «i strid med god tro og redelig handlemåde» i CESL art. 83 skal tolkes 

som et krav om brudd på lojalitetsplikten. Ut fra EU-rettens dynamiske karakter, vil det 
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 Hesselink og Loos (2012) s.11 og McMeel (2012) s.8 

59
 R.dir 93/13/EØF Fortalen sekstende betraktning. 
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imidlertid ikke kunne utelukkes at «i strid med god tro og redelig handlemåde» for fremti-

den vil tolkes som et krav om klanderverdig opptreden – uaktsom ond tro - hos de nærings-

drivende.  

 

4.5.2 Retningslinjer for rettsanvendelsen 

For å redusere den rettsusikkerheten som følger av vurderingstemaets sterkt skjønnsmessi-

ge karakter, har Kommisjonen forsøkt å rasjonalisere generalklausulen. For å ivareta en 

viss grad av forutberegnelighet er det derfor angitt retningslinjer for rettsanvendelsen i art. 

83 nr. 2 bokstav a-e, samt listet opp typetilfeller av urimelige avtalevilkår i CESL art. 84 og 

85.  

 

Ved avgjørelsen om urimelighetssensur kan anvendes, følger det av CESL art. 83 nr. 2 at 

det skal tas hensyn til: 

a) «om den erhvervsdrivende har opfyldt sin pligt til åpenhed i artikel 82. 

b) hvad der skal ydes i henhold til aftalen 

c) de omstændigheder, der forelå ved indgåelsen af aftalen 

d) de øvrige aftalevilkår og 

e) vilkårene i andre aftaler, der aftalen afhænger af.» 

 

Plikten til «åpenhed» er i CESL vedlegg I art. 82 definert som en plikt for den nærings-

drivende til å sørge for at vilkår som ikke er individuelt forhandlet, er formulert i et klart 

og forståelig språk. At den næringsdrivende ikke har oppfylt plikten til «åpenhed» i art. 

82, vil ikke alene medføre at domstolene kan sensurere vilkåret, men det vil være et sen-

tralt argument i vurderingen av om den næringsdrivendes har handlet «i strid med god 

tro og redelig handlemåde».  

 

Angivelsen av de relevante momenter tilsier at urimelighetsvurderingen skal ta utgangs-

punkt i de faktiske omstendighetene i det konkrete avtaleforholdet. Forholdene i bokstav 
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d og e kan også tyde på at avgjørelsen skal fastsettes etter en helhetsvurdering av avta-

len. Dette innebærer at et vilkår som isolert sett er urimelig, kan oppveies av at forbru-

keren stilles gunstigere ved et annet vilkår. 

 

Et forhold som skal vektlegges etter art. 83 nr. 2 bokstav c er forhold ved inngåelsen av 

avtalen. Bokstav c sammen de øvrige momenter indikerer at det springende punktet for 

urimelighetsvurderingen er tidspunktet for inngåelsen av avtalen. Konsekvensen er at om-

stendigheter som inntreffer etter kontraktsinngåelsen, vil være uten betydning for avgjørel-

sen av om et vilkår er urimelig i henhold til CESL art. 83. En naturlig fortolkning av bok-

stav c, tilsier at det er tidspunktet for inngåelsen av selv kjøps- eller leveringsavtalen, og 

ikke forbrukerens samtykke i å tiltre CESL, som er avgjørende.  

 

I norsk rett er det lagt til grunn en tilsvarende fortolkning av Direktivet om urimelige avta-

levilkår art. 4 nr. 1.
60

 

 

4.5.3 Begrensning i anvendelse av revisjonsregelen. 

Enkelte vilkår er ifølge CESL vedlegg I art. 80 nr. 1 og 2 unntatt fra en urimelighetsvurde-

ring. Første unntak følger av art. 80 nr.1, der det heter at urimelighetskriteriene i art. 83 

ikke kan anvendes på vilkår som «gengiver regler i den fælles EU-købelov, som ville finde 

anvendelse, hvis vilkårene ikke regulerede spørgsmålet». Sagt med andre ord, bestemmel-

sene i CESL er ikke urimelig etter urimelighetsstandarden i art. 83 

 

Andre og tredje unntak følger av art. 80 nr. 2. Forutsatt at næringsdrivende har oppfylt kra-

vet til åpenhet i art. 82, er definisjonen av hovedytelsen og prisen som skal betales, unntatt 

fra reguleringen i CESL art. 83. Dette medfører at revisjonsregelen i art. 83 ikke kan an-
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 Ot.prp.nr.89 (1993-94) s.8 
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vendes på forholdet mellom realytelsen og prisen som skal betales. Dersom vilkårene er 

formidlet til forbrukeren på et klart og forståelig språk, vil verken høy eller lav pris kunne 

sensureres etter CESL art.83. «Pris» er definert som en «penge, der skal betales som veder-

lag» jf. forordningen art. 2 bokstav i.  Vilkår som omhandler oppgjør i annet enn penger, 

vil dermed kunne sensureres etter CESL art. 83.  Det fremkommer verken av fortalen eller 

forarbeidende til CESL-forslaget, hvorfor urimelig pris er unntatt når motytelsen fra for-

brukeren gis i form av penger, og ikke som naturalytelser. Et svar kan imidlertid utledes 

indirekte fra forordningen art. 2 bokstav k, der en kjøpsavtale er beskrevet som en avtale 

der «køberen betaler eller påtager sig at betale prisen herfor». Beskrivelsen av kjøpsavtale 

kan tyde på at virkeområdet til CESL ikke har til hensikt å omfatte avtaler der kjøperes 

forpliktelse gis i form av en naturalytelse. Riktignok kan det tenkes at naturalytelser vil 

være mindre aktuelt, men det vil likevel være en fordel om virkeområdet for CESL avkla-

res på dette området.  

 

Etter Direktivet om urimelige avtalevilkår og DCFR, er også forholdet mellom partenes 

hovedforpliktelser unntatt fra urimelighetssensur.
61

 Unntakene er derfor ikke fremmed for 

norske rettsanvendere. Begrensningene kan også ses i sammenheng med virkningene som 

inntrer når et vilkår karakteriseres som urimelig. Det vil være uheldig om en urimelig pris 

settes til side. I så fall må hele avtalen betraktes som ugyldig.  

 

Etter min mening vil det være lite hensiktsmessig å forskjellsbehandle de tilfellene der par-

tene har avtalt motytelsen i form av penger, i motsetning til naturalytelser. Dersom forhol-

det mellom partenes hovedforpliktelser skal ekskluderes fra anvendelse av CESL art. 83, 

bør unntakelsen gjelde uavhengig av om oppgjøret gis i form av penger eller naturalytelser. 
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26 

 

4.5.4  «Svarte- og grålisten» 

Vilkårslistene i CESL vedlegg I art. 84 og 85 over typetilfeller av urimelige vilkår, omtales 

gjerne som «svarte- og grålisten».
62

 Betegnelsene på listene skal reflektere forholdet mel-

lom vilkårene og urimelighetsstandarden i art. 83.
63

 Vilkårene i «svartelisten» vil under 

enhver omstendighet kjennes urimelig, mens vilkårene i «grålisten» befinner seg i skjæ-

ringspunktet av hvilke vilkår som betraktes som urimelig, eller ikke. «Svartelisten» i art. 84 

inneholder 11 vilkår som uavhengig av andre omstendigheter betraktes som urimelig. 

«Grålisten» i art. 85 er mer omfattende og angir 23 vilkår som presumtivt er urimelige. 

Selv om det ikke uttrykkelig fremgår av lovteksten i art. 84 og 85 at bestemmelsene skal 

anvendes for vilkår som ikke er individuelt forhandlet, tilsier sammenhengen i kapittel 8 en 

slik fortolkning.
64

 Dersom et vilkår i en forbrukeravtale har samme formål og virkning som 

ett eller flere av vilkårene i art. 84, vil det ikke være nødvendig å foreta en urimelighets-

vurdering i henhold til art. 83. Vilkåret vil uten hensyn til øvrige omstendigheter gi grunn-

lag for urimelighetssensur. Typetilfellene i art. 85 skal vurderes etter urimelighetsstandar-

den i art. 83. 

 

Det kan reises spørsmål ved hvorvidt hensikten med art. 84 og 85 er å angi en uttømmende 

opplisting, eller om angivelsen av typetilfellene kan anvendes antitetisk slik at vilkår som 

ikke inngår i «svarte- eller grålisten» skal betraktes som rimelige. I forarbeidene til gjen-

nomføringen av Direktivet om urimelige avtalevilkår, som også har en tilsvarende «grålis-

te», presiserte Justisdepartementet at det ikke er grunnlag for noen motsatt slutning av an-

givelsen av typetilfellene i direktivets vedlegg I, «grålisten».
65
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Fellestrekkene ved vilkårene i «svarte- eller grålistene», er at vilkårene medfører en ytterli-

gere forskyvning av styrkeforhold mellom partene - for eksempel vilkår som fratar forbru-

kerne rettigheter de har etter preseptorisk lovgivning, vilkår der næringsdrivende fraskrives 

ansvar for tap eller skade, eller vilkår som medfører at forbrukeren taper rettigheter eller 

tillegges plikter som ikke samsvarer med den næringsdrivendes forpliktelser. Selv om for-

målet med å utarbeide vilkårslister er å sikre forutberegnelighet, fremstår flere av de opplis-

tede vilkårene som usikre, ved at det fremdeles er lagt opp til en vurdering.  

 

I utkastet til Forbrukerrettighetsdirektivet ble det presisert i direktivteksten at den nærings-

drivende måtte bevise at et vilkår i «grålisten» likevel var rimelig.
66

 En tilsvarende bevis-

byrderegel fremkommer ikke av forordningsteksten i art. 85, men det kan imidlertid følge 

av formuleringen av at vilkårene presumtivt er urimelige. Etter min mening vil det være 

hensiktsmessig å presisere i forordningsteksten at den næringsdrivende skal bevise at vilkå-

rene i CESL art. 85 likevel er rimelige. En presisere vil utelate enhver tvil om tolkningen 

av «grålisten».  

 

4.5.5 Rettsvirkninger 

Det fremgår av CESL vedlegg I art. 79 nr. 1 at et vilkår som betraktes som urimelig etter 

kapittel 8 del 2 og 3 «ikke [er] bindende for den anden part» (min innfelling). Sammen-

hengen i CESL kapittel 8, tilsier at «den anden part» skal forstås slik at urimelige vilkår 

ikke er bindende for forbrukeren. Videre følger det av art. 79 nr. 2, at kontraktsforholdet 

skal opprettholdes så fremt avtalen kan bestå uten det urimelige avtalevilkåret.  
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Ut fra formuleringen i forordningsteksten, kan det ikke entydig utledes om CESL art. 79 

art. 1 gir domstolene en kompetanse til å endre et urimelig vilkår, eller om urimelighet ute-

lukkende medfører at vilkåret skal settes til side.   

 

Direktivet om urimelige avtalevilkår art. 6 nr. 1 har en tilsvarende angivelse av rettslige 

konsekvenser. I EU-domstolens prejudisielle avgjørelse i saken «Banco Español mot Ca-

mino», ble ordlyden i direktivet art. 6 nr.1 tolket dit hen, at i kontraktsforhold som omfattes 

av direktivets virkeområde, har domstolene ikke kompetanse til å endre innholdet av et 

urimelig avtalevilkår.
67

 Fortolkningen av art.6 nr.1 ble begrunnet i hensynet til at rettsvirk-

ningene skal ha en preventiv effekt, slik at næringsdrivende for fremtiden skal avstå fra å 

anvende urimelig avtalevilkår overfor forbrukere.
68

 I samme avgjørelse stadfester EU-

domstolen at det tilkommer domstolene ex officio å vurdere om et vilkår er urimelig etter 

direktivet art. 3 nr. 1.
69

  

 

Basert på den tiltenkte samordningen med Direktivet om urimelige avtalevilkår, er det 

grunn til å tro at CESL art. 79 nr.1 vil tolkes i samsvar med EU-domstolens avgjørelse i 

«Banco Español mot Camino». At det urimelige vilkåret ikke er bindende, vil dermed in-

nebære at domstolene kun har kompetanse til å sette til side vilkåret, og ikke endre innhol-

det. Denne fortolkningen av CESL art. 79 nr.1 underbygges også av de grunnleggende 

formål og hensyn med CESL. Formålet om å sikre et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse, 

slik at forbrukere har tillitt CESL, vil oppnås ettersom det normalt vil være en fordel for 

forbrukere at et urimelig vilkår settes til side, fremfor at det endres etter domstolens skjønn. 

Hensynet til partenes behov for forutberegnelighet vil også bli ivaretatt dersom CESL art. 

79 nr. 1 tolkes i overenstemmelse med Direktivet om urimelig avtalevilkår, ettersom det vil 
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gi en større forutberegnelighet for forbrukeren at et vilkår settes til side enn at det endres 

etter domstolens skjønn. 

 

På den andre side vil hensynet til avtalenes bindende virkning tilsi at domstolene også skal 

ha mulighet til å endre et urimelig vilkår etter CESL art. 79. Endring av et vilkår er i all 

hovedsak mindre inngripende enn hva som er tilfelle med tilsidesettelse av et vilkår. I ste-

det for at rettsvirkningene skal ha en preventiv effekt, bør domstolene tilstrebe å finne det 

rimelige resultat. 

 

Dersom art. 79 skal tolkes likt som Direktivet om urimelige avtalevilkår art. 6 nr. 1, vil 

rettsvirkningen av at et vilkår kjennes urimelig etter CESL art. 83, 84 eller 85, være at vil-

kåret - eller i ytterste konsekvens hele avtalen - settes til side. 
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5 Avtalerevisjon etter avtaleloven §§ 36 og 37 

5.1 Innledning 

I dette kapittelet vil jeg gi en oversikt over den privatrettslige reguleringen av urimelige 

vilkår i norsk rett etter avtaleloven §§ 36 og 37. 

  

Avtaleloven § 36 er den sentrale bestemmelsen i norsk rett for revisjon av urimelige avta-

ler. Bestemmelsens virkeområde favner vidt, den gjelder alle avtaletyper, og er ikke av-

grenset til verken forbrukeravtaler eller «ikke individuelt forhandlede vilkår». Bestemmel-

sens første ledd lyder slik: 

 «En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke 

urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det 

samme gjelder ensidige disposisjoner.» 

 

Vurderingskriteriene i avtaleloven § 36 er om det vil være «urimelige» eller «i strid med 

god forretningsskikk» å gjøre en avtale gjeldende. Ut fra ordlyden i § 36 er vurderingskrite-

riene alternative, de kan hver for seg gi grunnlag for å sette til side eller endre avtaler. Den-

ne oversikten over den privatrettslige reguleringen av «urimelige» vilkår i norsk rett, vil 

omfatte begge vurderingskriteriene og således både «urimelige» vilkår slik begrepet benyt-

tes i § 36, og vilkår «i strid med god forretningsskikk». Begrepet urimelig benyttes om 

begge kriteriene, med mindre annet fremgår uttrykkelig. Ved avgjørelsen om det vil være 

«urimelig» eller «i strid med god forretningsskikk» å gjøre innholdet i en avtale gjeldende, 

følger det av § 36 annet ledd at rettsanvendere skal ta hensyn ikke bare til «avtalens inn-

hold, partenes stilling, og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte 

forhold og omstendighetene for øvrig». 
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Utgangspunktet for utformingen av § 36 var et ønske om en fellesnordisk rettsenhet på av-

talerettens område.
70

 Lignende generalklausuler for lemping er å finne i svensk, dansk og 

finsk avtalelovgivning.
71

 

 

På bakgrunn av generalklausulens generelle virkeområde, og fleksibiliteten i valg av reak-

sjonsform, omtales gjerne avtaleloven § 36 som den alminnelige formuerettslige lempings-

regelen i norsk rett.
72

 Begrepet «lemping» er en fellesbetegnelse for domstolenes kompe-

tanse til enten helt eller delvis sette til side eller endre en avtale. Lempningsreglene i §§ 36 

og 37 er, i likhet med CESL art. 83, ufravikelig.
73

 

 

Direktivet om urimelige avtalevilkår er inkorporert i norsk rett ved avtaleloven §§ 36 og 

37, og innføringen av § 37 var en direkte følge av Norges EØS-rettslige forpliktelse til å 

etterleve de hensyn som direktivet påkrever.
74

 Ved implementering la Justisdepartementet 

til grunn at avtaleloven § 36 hovedsakelig gir en bedre forbrukerbeskyttelse enn direktivet, 

derfor var det ikke nødvendig med en lovendring.
75

 Det ble heller ikke ansett for å være 

nødvendig, eller ønskelig, å lovfeste vedlegg I til direktivet – den såkalte «grålisten» over 

vilkår som presumptivt er urimelig.
76

 Begrunnelsen var at typetilfellene hovedsakelig ville 

betraktes som urimelige etter § 36, og at lovfestingen ville medføre en uheldig forhånds-

binding av rettsanvendelsen. 
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Videre fremhever Justisdepartementet i forarbeidene at «etter departementets oppfatning 

vil det slik lovutkastet nå er formulert, gå klart fram at avtaleloven § 36 fortsatt skal være 

den sentrale bestemmelsen på dette området, også i forbrukerforhold. Utkastet til § 37 in-

neholder utelukkende supplerende bestemmelser for enkelte bestemt angitte tilfeller».
77

 Det 

er dermed klart at § 36 fremdeles er den sentrale bestemmelsen for avtalerevisjon av urime-

lig vilkår, mens avtaleloven § 37 angir særregler om anvendelse av lempingsregelen i § 36 

på «ikke individuelt forhandlede» vilkår i avtaler mellom næringsdrivende og forbrukere.
78

  

Utgangspunktet er derfor at § 36 også kommer til anvendelse på avtaler som omfattes av 

virkeområdet til § 37, det fremgår indirekte av § 37 første ledd nr. 1
79

 

 

Konsekvensen av at avtaleloven §§ 36 og 37 gjennomfører direktivet, er at ved anvendelse 

av lempningsregelen på «ikke individuelt forhandlede» vilkår i forbrukeravtaler, må §§ 36 

og 37 anvendes i lys av de hensyn som skal ivaretas etter direktivet.
 80

 Inngrepsterskelen 

etter §§ 36 og 37 kan dermed ikke settes høyere enn urimelighetsstandarden i direktivet art. 

3 nr.1. I tillegg vil et hvert vilkår som tilsvarer typetilfellene i «grålisten», forutsettes å 

være urimelig etter §§ 36 og 37. Tolkningspraksis fra EU- og EFTA-domstolen vil også 

være relevant ved anvendelse av §§ 36 og 37.
81

    

 

5.2 Formål og hensyn  

Utgangspunktet i norsk kontraktsrett er prinsippene om avtalefrihet og avtalenes bindende 

virkning, som er forutsetningen for et velfungerende omsetningsliv.
82

 Prinsippet om avtale-
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nes bindende virkning, kommer til uttrykk i NL 5-1-2, og fastsetter at avtaler skal holdes så 

fremt avtalen ikke strider imot lov eller ærbarhet.
83

 

 

Domstolene adgang til å gripe inne i etablerte kontraktsforhold etter §§ 36 og 37 og CESL 

art. 83, medfører et brudd med prinsippet om avtalenes bindende virkning. Dette leder igjen 

til redusert forutberegnelighet for kontraktspartene.  

 

Det viktigste formålet med lempningsregelen er, i henhold til forarbeidende, å verne om 

interessene til den antatt svakeste part i kontraktsforholdet mot den andre parts misbruk av 

avtalefriheten.
84 

Forbrukerne, som den antatte normalt svakeste part, sitt beskyttelsesbehov 

var derfor av sentral betydning for innføringen av § 36.
 85

 Målet med avtalerevisjon av uri-

melige vilkår, er å gjenopprette balansen mellom partenes rettigheter og plikter etter avta-

len.
86

 De åpne skjønnstemaene i avtaleloven § 36 skal ivareta behovet for et dynamisk re-

gelverk.
87

  

 

Sentralt for avgjørelsen av om lempningsregelen kan anvendes, er en avveining mellom 

behovet for forutberegnelighet i kontraktsforhold på den ene siden, og hensynet til forbru-

kerbeskyttelse og dynamikk på den andre.
88

 

 

I rettspraksis og juridisk teori er det videre fremhevet at hensynet til lojalitet i kontraktsfor-

hold skal vektlegges ved anvendelse av lempningsregelen.
89

 Denne lojalitetsplikten i § 36 
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innebærer at partene skal ivareta hverandres interesser, ved ikke å tilegne seg urimelige 

fordeler på bekostningen av den andre.
90

  

 

5.3 Definisjonen av «forbruker» 

En «forbruker» er i avtaleloven § 37 annet ledd definert som «enhver fysisk person som 

ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet». Ved at legaldefinisjonen har et 

krav om «ikke hovedsakelig», dekker begrepet også en forbruker som inngår en avtale dels 

med et privat, og dels med et næringsformål. Det avgjørende er om forbrukeren hovedsake-

lig anskaffer seg varer eller tjenester til privat bruk.  

 

5.4 Hvilke rettslige disposisjoner kan lempes? 

Det følger av § 36 første ledd at lempningsregelen kan anvendes på avtaler og ensidige 

disposisjoner. I forarbeidene er ensidige disposisjoner beskrevet som løfter som ikke binder 

mottakeren, som for eksempel gave- og kausjonsløfter.
91

 Lovteksten stiller ingen formkrav, 

slik at § 36 kan anvendes på så vel skriftlige som muntlige avtaler og ensidige disposisjo-

ner. Det er imidlertid et krav om at disposisjonen er forpliktende for den som hevder at et 

vilkår er urimelig etter § 36.
92

 En mottaker av en gavedisposisjon kan derfor ikke påberope 

seg lempningsregelen.   

 

Avtaleloven §§ 36 og 37 kan anvendes innenfor hele formuerettens område, jf. avtaleloven 

§ 41. Ifølge til forarbeidene avgrenses formueretten mot offentlig rett på den ene siden, og 
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familie- og arverett på den andre.
93

 Det forutsettes imidlertid at § 36 kan anvendes analo-

gisk på avtaler innenfor tilgrensende rettsområder.
94

 Selv om avtaleloven § 36 har et vidt 

omfavnende virkeområde, er lemping av avtaler og avtalevilkår utvilsomt bestemmelsens 

kjerneområde.
95

  

 

5.5 Urimelighetsstandarden – avtaleloven § 36 første ledd  

5.5.1 Vurderingskriteriene 

«Urimelig» eller «i strid med god forretningsskikk» er utpregede skjønnsmessige vurde-

ringskriterier, som innebærer at det ikke lar seg gjøre å angi konkret hvilken rettslig stan-

dard som skal anvendes.
 96

 Det er dermed opptil domstolene å avgjøre om et vilkår er «uri-

melig» eller «i strid med god forretningsskikk», eller ikke, utfra en bred skjønnsmessig 

vurdering av kontraktsforholdet.  

 

I avtaleloven § 36 første ledd er det et krav om at det skal være «urimelig» eller «i strid 

med god forretningsskikk» å gjøre avtalen «gjeldende» (min uthevning). Ut fra ordlyden 

skal urimeligheten dermed vurderes på tidspunktet når rettighetene og pliktene etter avtalen 

gjøres gjeldende – oppfyllelsesstadiet. Urimelighetsstandarden skal derfor også gjenspeile 

rettsoppfatningen på oppfyllelsestidspunktet.
97
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«God forretningsskikk» er i forarbeidene beskrevet som en vanlig oppfatning av etikk i 

gjeldende bransje eller forretningsområde.
98

 Det er i forarbeidene understreket at vurde-

ringskriteriet «i strid med god forretningsskikk» vil ha liten selvstendig betydning.
99

 Nyere 

Høyesterettspraksis viser derimot at «i strid med god forretningsskikk» kan få en selvsten-

dig betydning.
100

 

 

Ved urimelighetsvurderingen skal det tas utgangspunkt i de faktiske omstendigheter ved 

det konkrete avtaleforholdet, der forhold fra det tidspunktet avtalen inngås og så lenge av-

taler løper kan vektlegges.
101

 Avtalens egenart står derfor sentralt ved urimelighetsvurde-

ringen.
102

 Det følger av både forarbeidene, rettspraksis og juridisk teori at det skal foretas 

en helhetsvurdering avtalen, der alle omstendighetene omkring avtaleforholdet skal tas i 

betraktning.
103

 Til syvende sist vil det samlede resultat av avtalens innhold være avgjøren-

de. Det innebærer at et vilkår som isolert sett betraktes som urimelig, kan oppveies av et 

mer gunstig vilkår i avtalen.  

 

Da spørsmålet om revisjonsregelen skal anvendes skal vurderes individuelt i det konkrete 

avtaleforholdet, vil det ikke være avgjørende hva som objektivt oppfattes som «urimelig» 

eller ikke. En for individuell urimelighetsvurderingen vil derimot ikke være formålstjenlig i 

en større sammenheng, fordi domstolene da ikke får anledning til å trekke opp generelle 

retningslinjer for rettsanvendelsen, noe som vil gi liten grad av forutberegnelighet for par-
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tene.
104

 Ved anvendelse av lempningsregelen må domstolen derfor tilstrebe å ivareta en 

viss grad av forutberegnelighet.
105

 

 

5.5.2 Inngrepsterskelen 

En ordlydsfortolkning av vurderingskriteriene «urimelig» og «i strid med god forretnings-

skikk» tyder på at terskelen for å lempe et urimelig vilkår, ikke er særlig høy. En tolking av 

urimelighetskriteriet etter sin ordlyd, vil ivareta hensynet til vern om den svakere kon-

traktsparts interesser. På den andre siden tilsier prinsippet om avtalefrihet og avtalers bin-

dende virkning, at inngrepsterskelen ikke må legges for lavt. En hver ubalanse i kontrakts-

forholdet kan ikke gi grunnlag for avtalerevisjon, fordi det lett vil komme i strid med kon-

traktspartene behov for forutberegnelighet. Det trekker i retning av at ordlyden isolert sett 

skal tillegges mindre betydning.  

 

I forarbeidene til § 36 er det understreket at «det ligger også i formuleringen «urimelig» at 

et vilkår må være positivt urimelig for at det skal kunne lempes. «Urimelig» må oppfattes 

som i seg selv et ganske strengt kriterium, som det ikke vil være kurant å påberope» (min 

utheving).
106

 Dersom uttalelsene i forarbeidene legges til grunn, kan det argumenteres for 

at det kreves mye for at revisjonsregelen i § 36 skal kunne anvendes.  

 

Høyesterett har bygget på disse uttalelsene i forarbeidene der § 36 har vært et tema.
107

 I 

avgjørelsen inntatt i Rt.2012 s.355 «Lognvik mot Storebrand» gjaldt spørsmål revisjon av 

en avtale om salg av strukturerte spareprodukter til en forbruker. Høyesteretts flertall un-

derstreket at det kun er de «klare, i betydning tydelig urimelige, som kan sensureres med 
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hjemmel i bestemmelsen».
108

 Flertallet konkluderte deretter med at lempningsregelen i § 36 

ikke kunne anvendes. Ut fra uttalelsene i forarbeidene og praksis fra Høyesterett, kan det 

derfor argumenteres for at ordlyden isolert sett har en mer begrenset betydning og at det 

skal mer til før et vilkår eller en avtale anses urimelig etter bestemmelsen.  

 

Hvor mye som skal kreves for å revidere en avtale, må avgjøres ut fra de faktiske omsten-

dighetene i det konkrete kontraktsforholdet. Inngrepsterskelen vil derfor variere etter hvilke 

forhold som medfører at avtalen er urimelig. Dette vil jeg kort kommentere i avsnitt. 5.6. 

 

Avtalens egenart står sentralt for fastsettelsen av inngrepsterskelen.
109

 Dersom det dreier 

seg om en avtale preget av kalkulert risiko, skal det i utgangspunktet mye til for å oppnå 

avtalerevisjon etter § 36.
110

 På den andre siden vil inngrepsterskelen normalt være lavere i 

kontraktsforhold der forbrukeren søker råd av den næringsdrivende som fagperson. Av 

sentral betydning for fastsettelsen av inngrepsterskelen er, som tidligere nevnt, en avvei-

ning mellom hensynet til forutberegnelighet og forbrukernes beskyttelsesbehov.
111

 I forar-

beidene er det understreket at «til sjuende og sist bør det avgjørende være om vilkåret i det 

konkrete tilfellet er så urimelig at dommeren ikke finner å kunne opprettholde det uforand-

ret».   

 

5.5.3 Målestokken for urimelighetsvurderingen 

Målestokken for urimelighetsvurderingen vil i utgangspunktet være gjeldende lovgivning 

og kontraktspraksis. I HR-2013-642-S «Røeggen mot DNB» var spørsmålet om en avtale 

om salg av lånefinansierte spareprodukt til forbruker, kunne lempes etter avtaleloven §§ 36 

og 37. Høyesterett kom enstemmig til at avtalen skulle settes til side, fordi det ville være «i 
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strid med god forretningsskikk» å gjøre avtalen gjeldende. Ved avgjørelsen brukte Høyes-

terett informasjonsplikten i finansavtaleloven § 47 som målestokk for bedømmelsen av om 

det var «i strid med god forretningsskikk» å gjøre avtalen gjeldende og la avgjørende vekt 

på bankens misvisende opplysninger i forkant av inngåelsen av investeringsavtalen.
112

 

 

Kontraktspraksis som målestokk for urimelighetsvurderingen, ble fremhevet i Rt.1988 

s.276 «Røstad» s.286, der Høyesteretts flertall konkluderte med at «En oppregulering i vår 

sak (...) vil bestå i at man bringer avtalen på linje med en avtalepraksis som har lovgivers 

godkjennelse».   

 

I mangel av gjeldende lovgivning og kontraktspraksis, må vurderingen basere seg på rime-

lighets- og rettferdsbetraktninger.
113

 Et eksempel fra rettspraksis hvor rimelighets- og rett-

ferdighetsbetraktninger ble anvendt som målestokk er Rt.1990 s.500 «Periscopus». Spørs-

målet i saken var om utleieprisen for leiligheter kunne revideres, fordi omstendigheter etter 

kontraktsinngåelsen resulterte i at utleieprisen ble urimelig lav. Flertallet i Høyesterett kom 

til at utleieprisen ikke kunne revideres, fordi en oppjustering av utleieprisen ville medføre 

at utleieren «ville få både i pose og sekk. Det ville innebære et resultat som jeg vanskelig 

kan godta» (s.511).  

 

Det forutsettes at rimelighets- og rettferdsbetraktninger anvendes med varsomhet.
114

 Rime-

lighets- og rettferdsbetraktninger overlater et større spillerom for skjønn, i motsetning til 

lovgivning og kontraktspraksis som angir en mer objektiv målestokk.
115

 Når lovgivnings- 
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og kontraktspraksis anvendes som målestokk, vil hensyn til forutberegnelighet ivaretas i 

større grad, enn for de tilfeller der målestokken er rimelighets- og rettferdsbetraktninger.  

 

5.6 Kort om de enkelte momenter i avtaleloven § 36 annet ledd 

5.6.1 Avtalens innhold 

Avtaleloven § 36 annet ledd viser for det første til «avtalens innhold». I henhold til forar-

beidene skal lempningsregelen først og fremst ta sikte på en innholdssensur av avtalen.
116

 

Det er altså forholdet mellom partenes rettigheter og plikter etter avtalen som først og 

fremst skal vurderes. Ved vurderingen av om revisjonsregelen skal anvendes som følge av 

avtalens innhold, skal det etter forarbeidene blant annet legges vekt på om avtalen legger 

avgjørelser ensidig i den ene parts hånd, om det er en ubalanse mellom partenes plikter, 

prisen som skal betales og misbruk av rettigheter.
117

 

 

5.6.1 Partenes stilling 

Ut fra ordlyden og med støtte i forarbeidene, tar henvisningen til «partenes stilling» først 

og fremst sikte på styrkeforholdet mellom partene og partenes innsikt, kunnskap, og erfa-

ring. Dette innebærer at det ved anvendelse av § 36 skal vektlegges om avtalen er inngått 

mellom en forbruker og en næringsdrivende. «Partenes stilling» tilsier at inngrepsterskelen 

i forbrukeravtaler er lavere, sammenlignet med avtaler mellom profesjonelle parter.  

 

I henhold til forarbeidene kan også legges vekt på hvem av kontraktspartene som har utfer-

diget avtalevilkårene.
118

 Ved standardiserte vilkår i forbrukeravtaler, vil den næringsdri-

vende ha hatt muligheten til å skaffe seg urimelige fordeler i kontraktsforholdet, siden for-
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brukeren ikke har hatt muligheten til å påvirke avtalens innhold.
119

 Henvisningen til «Par-

tenes stilling» trekker derfor i retning av at den næringsdrivende er nærmest til å bære risi-

koen for ubalansen i avtalens innhold.   

 

5.6.1 Forhold ved avtalens inngåelse 

Det følger av henvisningen til «forholdene ved avtalens inngåelse» at avtalerevisjon kan 

anvendes dersom forhold ved avtalen tilblivelse tilsier dette.. Avtaleloven § 36 har derfor 

en berøringsflate særlig med avtaleloven § 33, som omhandler uredelig opptreden hos kon-

traktsmotparten ved avtalens inngåelse. 

 

«Forholdene ved avtalens inngåelse» tilsier også at det skal legges vekt på om en part har 

opptrådt klanderverdig eller illojalt.
 120

 Forarbeidene viser også som eksempel til at § 36 

kan anvendes i tilfeller hvor en innvandrer på grunn av språkvansker ikke har forstått avta-

lens innhold. I et slikt tilfelle kan det være grunnlag for avtalerevisjon, til tross for at den 

næringsdrivende ikke kan bebreides for misforståelsen.
121

 

 

Både «Forholdene ved avtalens inngåelse» og «senere inntrådte forhold» angir hvilket tids-

rom som er av betydning for urimelighetsvurderingen.
122

 

 

5.6.2 Senere inntrådte forhold 

Ved vurderingen om et vilkår er «urimelig» eller «i strid med god forretningsskikk», kan 

forhold som inntreffer etter kontraktsinngåelsen også være av betydning. Det kan medføre 

at en avtale som var rimelig ved kontraktsinngåelsen, betraktes som urimelige etter § 36 på 
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grunn av etterfølgende omstendigheter. På motsatt side, kan de urimelige forhold bortfalle 

som følge av utviklingen etter kontraktsinngåelsen. Etterfølgende omstendigheter kan ikke 

tillegges betydning dersom det til skade for forbrukeren medfører at et vilkår som er urime-

lig, likevel anses som rimelig, jf. § 37 første ledd nr.1 annet punktum.   

 

Siden en sentral forutsetning for kontraktsinngåelser er at partene med en viss grad av sik-

kerhet kan forutberegne sin rettsstilling, bør inngrepsterskelen overfor urimelighet som 

skyldes etterfølgende forhold, være høy.
123

 I utgangspunktet skal det derfor legges mindre 

vekt på etterfølgende omstendigheter ved vurderingen om et vilkår er «urimelig» eller «i 

strid med god forretningsskikk», sammenlignet med en ubalanse i «avtalens innhold», 

«partenes stilling» og «forholdene ved avtalens inngåelse».  

 

5.6.3 Omstendighetene for øvrig 

At det skal tas hensyn til «omstendighetene for øvrig» innebærer at listen over relevante 

omstendigheter ikke er uttømmende. Det er ingen begrensning på hvilke forhold som kan 

være av betydning.
124

 Mer generelle betraktninger, som for eksempel prosess- og sam-

funnsøkonomiske hensyn, vil derfor kunne vektlegges ved vurderingen om en avtale virker 

«urimelig» eller «i strid med god forretningsskikk».
125

 Av hensyn til behovet for forutbe-

regnelighet før også «omstendigheten for øvrig» tillegges mindre vekt ved urimelighets-

vurderingen. 

  

5.7 Særreglene i avtaleloven § 37 først ledd nr. 3 og 4. 

Det følger av § 37 første ledd nr. 3 at hvis det oppstår tvil om tolkningen, skal man velge 

det resultat som er mest gunstig for forbrukeren. Bestemmelsen innebærer ikke at man ge-
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nerelt skal vektlegge det resultat som favoriserer forbrukeren – den skal kun anvendes i de 

tilfeller hvor en vurdering av alle relevante tolkningsfaktoren fremdeles etterlater tvil om 

forståelsen av en avtale eller et vilkår. I disse tvilstilfellene innebærer § 37 første ledd nr. 3 

at man da skal velge det alternativet som er mest gunstig for forbrukeren. 

 

Tolkningsregelen er en følge av Direktivet om urimelige avtalevilkår art. 5 annet punktum. 

Denne særskilte tolkningsregelen følger også av den ulovfestede tolkningsregelen i norsk 

rett.
126

 Tolkningsregelen innebærer at ved standardiserte avtaler skal uklarheter om forstå-

elsen av en avtale, tolkes mot den som burde uttrykt seg klarere.  

 

Direktivets art. 5 første punktum fastslår at vilkår skal være utarbeidet på en klar og for-

ståelig måte. Ved gjennomføringen av direktivet ble regelen i art. 5 første punktum ikke tatt 

inn i avtaleloven § 37, fordi bestemmelsen ble vurdert som en innledning til tolkningsrege-

len i andre punktum.
127

 Det følger derimot av praksis fra EU-domstolen, at kravet om klar 

og forståelig formulering av vilkårene, har selvstendig betydning. EU-domstolens prejudi-

sielle avgjørelse i «RWE mot Verbraucherzentrale» gjaldt spørsmålet om en avtale om 

gassleveranse til en forbruker var urimelig etter Direktivet om urimelige avtalevilkår art. 3 

nr. 1.
128

 Leveranseavtalen hadde et vilkår om prisendringer som henviste til en nasjonal 

rettsforskrift. Rettsforskriften gjorde det mulig for gassleverandøren (RWE) å endre prisen 

uten å oppgi verken årsaken til eller omfanget av prisendringen. EU-domstolene kom til at 

gassleverandøren ikke hadde oppfylt klarhetskravet, fordi selskapets adgang til å endre 

prisen skulle vært klart beskrevet i avtalen. Det var ikke tilstrekkelig at vilkåret om prisend-

ring henviste til en nasjonal rettsforskrift. EU-domstolen fremhevet at direktivet art. 5 førs-
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te punktum skal tolkes som et strengt krav til informasjon og gjennomsiktighet i avtalen.
129 

Den næringsdrivendes plikt til å formidle vilkårene på en klar og forståelig måte skal opp-

fylles før avtaleinngåelsen, fordi forbrukeren skal ha en mulighet til å forstå innholdet av 

avtalen, før han eller hun begir seg ut på handel med den næringsdrivende. Videre fastslo 

EU-domstolen at manglende åpenhet om avtalens innhold ikke kan avhjelpes av at infor-

masjonen gis underveis i avtalens varighet.
130

   

 

EU-domstolens avgjørelse i «RWE mot Verbraucherzentrale» viser at det ved lovforarbei-

dene til § 37, ble lagt til grunn en uriktig forståelse av direktivet art. 5 første punktum. Men 

selv om dette klarhetskravet ikke er lovfestet i norsk rett, vil kravet likevel gjelde som følge 

av Norges EØS-rettslig plikt til å etterleve direktivet.
131

  

 

En ytterligere særregel følger av avtaleloven § 37 første ledd nr. 4. Etter denne bestemmel-

sen har en næringsdrivende som hevder at vilkåret har vært gjenstand for individuell for-

handling, bevisbyrden for å godtgjøre sin påstand. Bevisbyrderegelen er likelydende med 

CESL vedlegg I art. 7 om «ikke individuelt forhandlede vilkår». 

 

5.8 Rettsvirkninger 

Dersom en avtale betraktes som «urimelige» eller «i strid med god forretningsskikk» har 

domstolene er bred skjønnsmessig kompetanse til å fastsette rettsvirkningene. Det følger av 

§ 36 første ledd at konsekvensen av at lempingsregelen anvendes er at en avtale kan «helt 

eller delvis settes til side eller endres». Det innebærer at avtalen i sin helhet kan endres eller 

settes til side, alternativt at kun det aktuelle vilkåret endres eller settes til side.  I følge for-
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arbeidene kan rettsvirkningen også være endring eller tilsidesettelse av andre vilkår i avta-

len.
132

 Lempingsregelen er også tolket dit hen at domstolene har kompetanse til å justere 

urimelige avtaler ved også å tilføre avtalen et vilkår. Det ble slått fast i Høyesteretts dom i 

Rt.1988 s.276 «Røstad». Flertallet kom her til at vilkåret om festeavgift i en tidsubestemt 

festekontrakt, var urimelig. Retten fant deretter grunnlag i avtaleloven § 36 til å endre det 

urimelige vilkåret ved å oppjustere festeavgiften. Samtidig ble avtalen tilført et vilkår om 

fremtidig indeksregulering av avgiften.
133

  

 

Hvilken reaksjonsform som anvendes skal fastsettes etter domstolenes skjønn, hvor målset-

ningen er å finne den løsningen som er rimelig for begge parter.
134

 Normalreaksjonen skal 

være revisjon eller sensur av det aktuelle vilkåret.
135

 

 

Ved anvendelse av lempingsregelen på «ikke individuelt forhandlede vilkår» i forbrukerav-

taler, skal urimelighet utelukkende medføre at vilkåret eller avtalen settes til side – vilkåret 

eller avtalen kan ikke endres.
136

 Det følger av EU-domstolens tolkning av Direktivet om 

urimelige avtalevilkår i «Banco Español mot Camino». I forbrukeravtaler der vilkårene har 

vært gjenstand for reelle forhandlinger mellom partene, har domstolene en større grad av 

skjønnsfrihet ved fastsettelsen av rettsvirkninger. 
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6 Komparativ analyse av CESL kapittel 8 og avtaleloven §§ 36 og 

37 

6.1 Rekkevidden av revisjonsreglene  

6.1.1 Forbrukerdefinisjonen  

Før jeg går inn på analysen av urimelighetsstandarden i henholdsvis CESL art 83 og avtale-

loven §§ 36 og 37, vil jeg sammenligne virkeområdet til revisjonsreglene. 

 

En komparativ analyse av revisjonsreglene er først et spørsmål om forbrukerdefinisjonene i 

CESL forordningen art. 2 bokstav f og avtaleloven § 37 annet ledd har forskjellig rekke-

vidde. Begge definisjonene avgrenser forbrukerbegrepet til fysiske personer. Dersom 

CESLs forbrukerdefinisjon skal tolkes strengt etter sin ordlyd, vil begrepet kun omfatte 

fysiske personer som inngår kontrakter med et privat formål. Etter avtaleloven § 37 annet 

ledd, er det derimot avgjørende at den fysiske personen « ikke hovedsakelig» handler som 

ledd i næringsvirksomhet. Avtalen kan etter avtaleloven § 37 annet ledd derfor ha et blan-

det formål, dels et privat formål og dels et næringsformål. Som eksempel inngår en hånd-

verker en avtale om kjøp av mobil med en næringsdrivende selger. Mobilen skal hovedsa-

kelig benyttes privat, men også i forbindelse med forretningsvirksomheten som håndverker. 

Dersom forbrukerdefinisjonen i CESL skal tolkes strengt etter sin ordlyd, vil kjøpet av mo-

bilen karakteriseres som en avtale mellom næringsdrivende. Revisjonsregelen i CESL art. 

83 vil ikke kunne anvendes, med den virkning at håndverkeren ikke oppnår den forbruker-

beskyttelsen som han eller hun ville fått etter norsk rett.  

 

Alternativt kan CESLs forbrukerbegrep tolkes på samme måte som forbrukerdefinisjonen i 

forbrukerkjøpsdirektivet tolkes.
137

 Ordlyden i direktivets forbrukerdefinisjon har ikke et 
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kriterium om at avtalen «ikke hovedsakelig» har et næringsformål. Definisjonen er likevel 

tolket dit hen, at også en person som inngår en avtale med dels et privat formål og dels et 

næringsformål, omfattes av forbrukerbegrepet.
138

 Ut fra denne tolkning ville revisjonsrege-

len i CESL art. 83 kunne anvendes på håndverkerens kjøp av mobil (jf. eksempelet oven-

for), forutsatt at kriteriene for urimelighetssensur var innfridd.  

 

Ordlyden i CESLs forbrukerdefinisjon etterlater derfor tvil om rekkevidden av forbruker-

begrepet.
139

  

 

I Parlamentets førsteutkast til komitéinnstilling er det fremsatt et forslag om å endre for-

ordningsteksten i forbrukerdefinisjonen.
140

 Komitéinnstillingen foreslår å tilføre følgende: 

«in the case of dual purpose contracts, where the contract is concluded for purposes partly 

within and partly outside the person's trade and the trade purpose is so limited as not to be 

predominant in the overall context of the contract, that person shall also be considered as 

a consumer». Dersom CESL-forslaget vedtas med de endringer som er foreslått, vil forord-

ningsteksten i forbrukerdefinisjonen bringes på tilnærmet lik linje som avtaleloven § 37 

annet ledd.  

 

Tas forbrukerdefinisjonen i CESL derimot strengt på ordet slik definisjonen nå er formu-

lert, vil det medføre at rekkevidden av forbrukerbegrepet begrenses i forhold til DCFR. 

DCFR I.-1:105 (1) har et kriterium om at f formålet med avtalen «primarily» er å erverve 

varer eller tjenester til personlig bruk. Forskjellen mellom ordlyden i forbrukerdefinisjonen 

i henholdsvis CESL og DCFR, er verken kommentert i fortalen eller forarbeidene til CESL. 

Både dette og tolkningen av forbrukerbegrepet i forbrukerkjøpsdirektivet er argumenter 

som trekker i retning av at forbrukerdefinisjonen i CESL ikke skal tolkes strengt etter sin 

ordlyd.  
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Etter min vurdering vil CESLs forbrukerdefinisjonen tolkes dit hen at begrepet «forbruger» 

også omfatter fysiske personer som inngår avtaler med et blandet formål, forutsatt at han-

delen «hovedsakelig» er til personlig bruk. Det vil da ikke være noen forskjell i innholdet 

av forbrukerbegrepet i henholdsvis CESL art. 83 og avtaleloven §§ 36 og 37. Jeg vil likevel 

bemerke at det kan være hensiktsmessig å vedta forslaget til CESL med de foreslåtte end-

ringene i forbrukerbegrepet. Det vil utelate tvil om tolkningen av begrepets rekkevidde. 

 

6.1.2 «Ikke individuelt forhandlede vilkår»  

Et annet forhold av betydning for forskjellen mellom revisjonsreglenes rekkevidde, er at 

virkeområdet til CESL art. 83 er avgrenset til vilkår som «ikke er individuelt forhandlet». 

Avtaleloven § 36 derimot har et generelt virkeområde, slik at lempingsregelen kan anven-

des uavhengig av vilkårenes karakter. Avtalens karakter er likevel ikke uten betydning. 

Dersom vilkårene i en forbrukeravtale er ensidig utarbeidet av den næringsdrivende, vil 

inngrepsterskelen etter avtaleloven § 36 være lavere enn overfor individuelt forhandlede 

vilkår.
141

 Forbrukernes beskyttelsesbehov er normalt større ved standardiserte avtaler enn 

ved vilkår som er et resultat av reelle kontraktsforhandlinger.  

 

Avgrensingen av virkeområdet for CESL art. 83 til vilkår som «ikke er individuelt forhand-

let», innebærer at virkeområdet til revisjonsregelen i avtaleloven § 36 har en større rekke-

vidde enn CESL art. 83 

 

Etter min mening bør virkeområdet til CESL art. 83 utvides, slik at revisjonsregelen også 

kan anvendes på individuelt forhandlede vilkår. Riktignok er beskyttelsesbehovet størst når 
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forbrukeren ikke har kunnet påvirke innholdet av avtalen, ettersom forbrukeren kun har 

valget om å akseptere vilkårene, eller avstå fra å inngå handel med den næringsdrivende.  

 

Med hensyn til at forbrukere normalt er i en underlegen stilling når det gjelder forhand-

lingsstyrke og informasjonsnivå, vil det etter min mening også være behov for vern mot 

urimelige avtaler når vilkårene er individuelt forhandlet. Selv om avtalevilkårene er et re-

sultat av kontraktsforhandlinger, vil avtalens innhold lett kunne påvirkes av forskjellen i 

styrkeforholdet mellom kontraktspartene. I slike situasjoner vil den næringsdrivende kunne 

utnytte sin overlegne stilling, forhandlingserfaring og innsikt til å tilegne seg fordeler ved 

avtalen, som går på bekostning av forbrukerens interesser. Når forbrukeren ut fra sin under-

legne stilling i kontraktsforholdet, ikke kan ivareta sine interesser på tilnærmet lik linje som 

kontraktsmotparter, er det etter min mening nødvendig å verne forbrukerne også når vilkå-

rene har vært individuelt forhandlet. 

 

Jeg mener derfor at det kan argumenteres for at virkeområdet til CESL art. 83 bør utvides 

til å omfatte også vilkår som er individuelt forhandlet. Dette vil også være prosessbespa-

rende i den forstand at avgjørelsen om et vilkår revideres først og fremst blir et spørsmål 

om vilkåret er urimelig – ikke et spørsmål om vilkåret er individuelt forhandlet eller ik-

ke.
142

  

 

6.1.3  Urimelig pris  

Etter CESL art. 80 nr. 2, kan revisjonsregelen i art. 83 ikke anvendes på verken definisjo-

nen av realytelsen eller prisen som skal betales – forutsatt at den næringsdrivende har for-

midlet vilkårene på en klar og forståelig måte etter art. 82. At revisjonsregelen ikke kan 

anvendes på forholdet mellom avtalens hovedforpliktelser hviler på den betraktning at vil-
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kårene som beskriver realytelsen og prisen som skal betales, har vært forhandlet mellom 

partene.
143

 Dersom vilkårene «ikke er individuelt forhandlet» har forbrukeren i hvertfall 

presumtivt vurdert om prisen som skal betales er passende.
144

  

 

Til tross for at revisjonsregelen i art. 83 ikke kan anvendes på forholdet mellom hovedfor-

pliktelsene i avtalen, er vilkårene likevel ikke uten betydning. Forordningsteksten setter 

ingen begrensinger for at forholdet mellom avtalens hovedforpliktelser kan vektlegges ved 

vurderingen om de øvrige vilkår i avtalen er urimelig etter CESL art. 83. En høy pris kan 

også revideres etter misligholdsbestemmelsen i CESL vedlegg I art. 106 bokstav d.  

 

Unntakene fra revisjon av forholdet mellom realytelsen og prisen som skal betales, virker 

også inn på analysen av revisjonsreglenes rekkevidde. 

 

Avtaleloven §§ 36 og 37 setter ingen tilsvarende begrensninger for anvendelse av urime-

lighetsskjønnet. Ut fra ordlyden i § 36 har domstolene dermed kompetanse til å vurdere 

urimeligheten av forholdet mellom varen eller tjenesten som skal leveres, og prisen som 

skal betales. I forarbeidene er det også gitt uttrykk for at lempingsregelen i § 36 har til hen-

sikt å motvirke både urimelige høye eller lave priser.
145

  

 

En pris kan enten alene, eller sammen andre vilkår, medføre at en avtale karakteriseres som 

urimelig etter § 36.
146

 Ved vurderingen om en pris er urimelig, vil det ifølge uttalelser fra 

forarbeidene være naturlig å ta utgangspunkt i en mulig markedspris på området. At mar-

kedsprisen er en aktuell som målestokk, viser Høyesteretts avgjørelser i både Rt.1993 

s.1497 «Halvorsen» og Rt.1990 s.284 «Selsbakk.» I Halvorsen-dommen fant Høyesterett 

grunnlag for å lempe prisen som skulle betales, fordi prisen ble bedømt som urimelig høy. 
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Saken gjaldt salg av en borettslagsleilighet, og kjøpesummen ble redusert etter § 36 med 

den begrunnelse at kjøpesummen var betraktelig høyere enn markedsprisen.  

 

Rettspraksis viser at lempingsregelen i § 36 også kan anvendes på lave priser. I Røstad- og 

Skjelsvik-dommene ble avtalt festeavgift karakterisert som urimelig lav, og Høyesterett 

fant deretter grunnlag for å endre festeavgiften. 

 

Selv om forholdet mellom realytelsen og prisen som skal betales kan lempes etter avtalelo-

ven §§ 36 og 37, kreves det i utgangspunktet mye for at et vilkår om pris kan endres eller 

settes til side. Spesielt i de tilfeller hvor det er spørsmål om prisen er urimelig høy eller lav, 

på bakgrunn av etterfølgende omstendigheter.
147

 Det kan også argumenteres for en høy 

inngrepsterskel der andre forhold ligger til grunn for vurderingen om lemping av pris. For 

varer og tjenester som har et stort marked, har kjøperen eller bestilleren hatt mulighet til å 

vurdere forholdet mellom realytelsen og prisen, ved å sammenligne med tilsvarende varer 

og tjenester i markedet. Dette trekker i retning av at det skal mye til før et vilkår om pris 

kan lempes.  Det kan derfor argumenteres for at revisjonsreglene i CESL art. 83 og avtale-

loven § 36 på dette området ikke ligger så langt unna hverandre. 

 

Etter min mening vil det være hensiktsmessig å unnta begrensningene i CESL art. 80 nr. 2 i 

et eventuelt endelig vedtak av forslaget til CESL. Kommisjonen hevder at CESL hovedsa-

kelig vil bli benyttet ved fjernsalg over internett eller telefon.
148

 Ved fjernsalg har forbruke-

ren en begrenset adgang til å vurdere varens kvalitet, sammenlignet med prisen som skal 

betales, før han eller hun velger å tiltre kjøps- eller leveringsavtalen. Forbrukerne vil derfor 

ha et større beskyttelsesbehov ved netthandel, enn ved kjøpsavtaler der forbrukeren har hatt 

en reell mulighet til å vurdere kvaliteten av varen.  
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Prosessøkonomiske hensyn tilsier imidlertid at revisjonsregelen i CESL art. 83 ikke skal 

kunne anvendes på forholdet mellom realytelsen og prisen som skal betales etter avtalen. 

 

Etter min vurdering bør likevel hensynet til forbrukerbeskyttelse veie tyngre enn behovet 

for forutberegnelighet i kontraktsforhold og prosessøkonomiske hensyn, særlig ved fjern-

salg av varer, tjenester og levering av digitalinnhold. Det kan derfor argumenteres for at 

begrensningen i CESL art. 80 nr. 2 unntas i en eventuelt endelig vedtatt forordning, slik at 

revisjonsregelen i art. 83 kan anvendes på forholdet mellom hovedforpliktelsene. 

 

Dersom CESL art 83 verken kan anvendes på vilkår som er individuelt forhandlet, eller 

forholdet mellom avtalens realytelse og prisen som skal betales, vil revisjonsregelen i 

CESL ha en mindre rekkevidde enn avtaleloven §§ 36 og 37.  

 

6.2 Urimelighetsstandarden  

6.2.1 Vurderingstemaenes utforming 

Analysen av forskjellene mellom urimelighetsstandardene i henholdsvis CESL art. 83 og 

avtaleloven §§ 36 og 37, vil hovedsakelig være et spørsmål om hvor mye som kreves før 

domstolene kan sette til side en urimelig avtale eller et vilkår. Jo mindre som skal til for å 

revidere en avtale, desto høyere er nivået av forbrukerbeskyttelse. Siden bestemmelsen i 

CESL art. 83 har en mer begrenset rekkevidde enn avtaleloven § 36 vil den videre drøftel-

sen i all hovedsak konsentreres om standardiserte vilkår.  

 

Det rettslige utgangspunktet for sammenligningen av urimelighetsstandardene, er forskjel-

len mellom vurderingstemaene i henholdsvis CESL art. 83 nr. 1 og avtaleloven § 36 først 

ledd. Etter avtaleloven § 36 er det avgjørende om det vil virke «urimelig» eller «i strid med 

god forretningsskikk» å gjøre avtalen gjeldende etter sitt innhold. Vurderingstemaet i 

CESL art. 83 er annerledes utformet. Et vilkår karakteriseres som urimelige dersom det 
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medfører «væsentlig ubalance i parternes rettigheder og forpligtelser», til skade for forbru-

keren og er «i strid med god tro og redelig handlemåde». Revisjonsregelen i art. 83 har to 

kumulative kriterier som skal være innfridd; en innholdsmessig ubalanse og illojal opptre-

den hos den næringsdrivende. Ut fra en direkte ordlydsfortolkning, har avtaleloven § 36 

derimot to alternative kriterier. Kriteriet «i strid med god forretningsskikk» anvendes imid-

lertid sjeldent alene. En ordlydsfortolkning tilsier at det skal mer til før en forbruker skal 

anses ubundet av et urimelig vilkår etter de kumulative kriteriene i CESL art. 83 enn etter 

de to alternative kriteriene i avtaleloven § 36.  

 

Et annet forhold som trekker i samme retning, er forskjellen i formuleringen av vurderings-

kriteriene. En ordlydsfortolkning tilsier at «væsentlig ubalance i parternes rettigheder og 

forpligtelser» /«a significant imbalance in the parties'rights and obligations» / «en betydan-

de obalans med avseende på parternas rättigheter och förpliktelser» er et strengere krite-

rium enn «urimelige» eller «i strid med god forretningsskikk.» Om realitetsforskjellen er 

like stor som ordlyden tilsier, blir vurderte nærmere i avsnitt 6.2.5 

 

En forutsetning for at CESL art. 83 skal få anvendelse, er at ubalansen i partenes rettigheter 

og plikter er til skade for forbrukeren. En næringsdrivende er dermed forhindret i å påbero-

pe at han eller hun er ubundet av et urimelig vilkår etter CESL art. 83. Avtaleloven § 36 sin 

generelle karakter innebærer at en næringsdrivende kan påberope lempningsregelen, også 

til ulempe for forbrukeren, med unntak av særregelen i § 37 om forhold inntrådt etter kon-

traktsinngåelsen.  Dette kan resultere i at CESL art. 83 har et bedre nivå av forbrukerbe-

skyttelse enn avtaleloven §§ 36 og 37.  

 

Terskelen for å lempe et vilkår til ulempe for forbrukeren vil imidlertid være svært høy. 

Partenes ulike styrkeforhold tilsier at § 36 i disse tilfeller bør anvendes helt unntaksvis, 

fordi formålet med revisjonsregelen er å verne om den antatt svakere part i kontraktsfor-

holdet.     
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En sammenligning av vurderingstemaenes utforming, tilsier at domstolene vil ha en mindre 

skjønnsmargin etter CESL art. 83, enn det som er situasjonen etter avtaleloven §§ 36 og 37. 

Først og fremst fordi vurderingskriteriet «væsentlig ubalance i parternes rettigheder og for-

pligtelser» i art. 83 nok har et mer presist innhold, sammenlignet med «urimelig» og «i 

strid med god forretningsskikk» i § 36. Men også angivelsen av hvilke forhold som skal 

vektlegges i henholdsvis CESL art. 82 nr.2 og avtaleloven § 36 annet ledd, tilsier at CESL 

art. 83 i større grad enn avtaleloven § 36 styrer urimelighetsskjønnet.   

  

Dette trekker i retning av at CESL i større grad enn avtaleloven § 36, ivaretar forbrukernes 

interesser til regelsikkerhet og behov for forutberegnelighet.  

 

På den andre siden vil vurderingskriteriet «urimelig», sammenlignet med «væsentlig uba-

lance i parternes rettigheder og forpligtelser», gi domstolene bredere kompetanse til å utøve 

skjønn. Jo større skjønnsmargin domstolene får, jo enklere vil det være å fange opp det 

praktiske livs mangfold.    

 

6.2.2 Illojalitet 

Urimelighetssensur etter CESL art. 83 forutsetter at den næringsdrivende har handlet «i 

strid med god tro og redelig handlemåde.» /«contrary to good faith and fair dealing» / «i 

strid med kraven på tro och heder». Vurderingskriteriet om illojal opptreden reiser derfor 

spørsmål om dette innebærer at det kreves mer for at et vilkår kjennes urimelig etter CESL, 

enn hva som er situasjonen etter avtaleloven §§ 36 og 37. 

 

Det er ikke sagt med rene ord i avtaleloven §§ 36 og 37 at kontraktsmotpartens illojale opp-

treden skal vektlegges ved urimelighetsvurderingen. For de avtaler som omfattes av anven-

delsesområdet til Direktivet om urimelig avtalevilkår, følger det imidlertid av vurderings-
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kriteriet «til tross for kravet om god tro» i art. 3 nr.1, at illojalitet er avgjørende for anven-

delse av §§ 36 og 37. 

 

En lojalitetsplikt kan også utledes fra en indirekte ordlydsfortolkning av § 36. Sentralt for 

vurderingstemaet er at det skal være «urimelig» eller «i strid med god forretningsskikk» å 

gjøre avtalen «gjeldende» (min uthevning).
149

 Når en kontraktsmotpart har opptrådd lojalt, 

vil det antakelig ikke være urimelig å gjøre avtalens innhold «gjeldende» etter § 36. Også 

hensynet til «forholdene ved avtalens inngåelse» og «omstendighetene for øvrig» etter § 36 

annet ledd, tilsier at den næringsdrivendes opptreden står sentralt ved urimelighetsvurde-

ring. Det kan derfor argumenteres med at den næringsdrivende opptreden ved kontrakts-

inngåelsen, og så lenge avtaler løper, både kan tale for og mot anvendelse av §§ 36 og 

37.
150

 Til tross for at § 36 ikke har et eksplisitt vurderingskriterium om illojalitet, er det 

likevel klart at partenes opptreden, herunder lojal og illojal opptreden, er av sentral betyd-

ning. Som eksempel vil urimelig press fra en næringsdrivende om at forbrukeren skal inngå 

en avtale, være et tungtveiende argument for at en avtale kjennes «urimelig» eller «i strid 

med god forretningsskikk.»
151

 
 

 

Etter min mening vil kravet om illojal opptreden i CESL art. 83 ikke medføre en betydelig 

realitetsforskjell fra avtaleloven §§ 36 og 37, selv om avtaleloven § 36 ikke har en tilsva-

rende ordlyd. Det skal antakelig mye til for at det vil være «urimelig» å gjøre avtalen gjel-

dende etter § 36, dersom den næringsdrivende opptrer lojalt, eller er aktsomt uvitende om 

de omstendigheter som medfører at balanseforholdet i avtalen blir forskjøvet.
152

 Dersom en 

avtale lempes til tross for at den næringsdrivende oppfyller kravene om god tro og lojal 

opptreden, vil resultatet mest sannsynlig være i uoverensstemmelse med hensynet bak avta-
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leloven § 36 – å forhindre misbruk av avtalefriheten til å tilegne seg urimelig fordeler på 

bekostning av kontraktsmotpartens interesser.
153

  

 

Ut fra § 36 annet ledd, vil det også tillegges vekt at en næringsdrivende har opptrådt illojalt 

mens avtalen løper. Etterfølgende opptreden vil imidlertid være uten betydning etter CESL 

art. 83, siden spørsmålet om vilkåret er i «i strid med god tro og redelig handlemåde» skal 

vurderes ut fra tidspunktet for inngåelsen av avtalen. På dette området har dermed §§ 36 og 

37 et bedre nivå av forbrukerbeskyttelse enn CESL art. 83. 

 

På den andre siden vil CESL ha et bedre forbrukerbeskyttelsesnivå i den forstand at forbru-

kerens opptreden ikke skal tillegges betydning etter art. 83. Situasjonen er annerledes etter 

avtaleloven §§ 36 og 37. Etter norsk rett er det ingen tilsvarende begrensing, så klanderver-

dig forhold hos forbrukeren ved avtalens inngåelse kan medføre at en avtale ikke kjennes 

urimelig.
154

   

 

6.2.3 Klarhetskravet  

Ved vurderingen av om en avtale kan settes til side, skal det etter CESL art. 83 nr. 2 bok-

stav a vektlegges om den næringsdrivende har oppfylt plikten til «åpenhed» i art. 82. En 

tilsvarende ordlyd er ikke inntatt i Det er verken presisert i avtaleloven § 36 eller § 37, at 

det skal legges vekt på om vilkårene er formildet på et klart og forståelig språk, ved vurde-

ringen om et vilkår er rimelig eller ikke.   

 

Om den næringsdrivende har formidlet vilkårene på en klar og forståelig måte vurderes ut 

fra inngåelsen av avtalen og vurderingen henger derfor tett sammen med vurderingen av 
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om den næringsdrivende har opptrådt illojalt. Hvorvidt vilkårene er formidlet på en klar og 

forståelig måte vil også være helt sentralt for vurderingen av om kriteriet «i strid med god 

tro og redelig handlemåde» er innfridd.  

 

Klarhetskravet innebærer at forbrukeren skal forstå innholdet av avtalen før han eller hun 

velger å inngå avtalen. Dette krever en viss gjennomsiktighet i avtalens innhold. Klarhets-

kravet i art. 82 innebærer antakelig også en plikt for den næringsdrivende til å gi tilstrekke-

lig informasjon før avtalen inngås, spesielt i de tilfeller der forbrukeren søker råd hos den 

næringsdrivende som en fagperson.  

 

Til tross for at et klarhetskrav ikke fremkommer av ordlyden i avtaleloven §§ 36 og 37, er 

det utvilsomt av sentral betydning for urimelighetsvurderingen. Dersom avtalens vilkår 

ikke er formidlet på en enkel og forståelig måte, er det et tungtveiende argument for anven-

delse av § 36. Kontraktsforholdets egenart står sentralt ved vurderingen om klarhetskravet 

er innfridd.  

 

I Rt.2012 s.355 «Lognvik mot Storebrand» og HR-2013-642-S «Røeggen mot DNB», ble 

det understreket at i avtaler med forbrukere om investering i finansielle instrumenter, har 

den næringsdrivende en plikt til å gi klar informasjon i forkant av kontraktsinngåelse. Den 

næringsdrivendes informasjonsplikt skal bedømmes strengt. Dersom den næringsdrivende 

ikke har gitt klar nok informasjon, skal det vektlegges ved vurderingen om det er urimelig å 

gjøre avtalen gjeldende etter sitt innhold. Dette er et uttrykk for at både et lojalitets- og et 

klarhetskrav følger av norsk rett.
 155

 Hvor mye informasjon som kreves vil også her av-

henge av avtalens karakter. I Røeggen-dommen er det videre presisert at klarhetskravet 

innebærer at bankene må «forsikre seg om at kunden forstår innholdet i den handelen han 
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begir seg inn på, og ikke gi misvisende eller feilaktige opplysninger om viktige forhold av 

betydning for investeringsbeslutningen».
156

   

 

I artikkelen «Ny norsk kjøpsrett? – Om utkastet til forordning om sams europeisk kjøps-

rett», gir Kåre Lilleholt uttrykk for at reguleringen av urimelige vilkår i CESL innebærer en 

styrking av forbrukervernet. Han legger først og fremst vekt på at det fremkommer direkte 

av forordningsteksten at det skal vektlegges om vilkårene er formidlet på en klar og for-

ståelig måte. Jeg er enig med han i at presiseringen av klarhetskravet er en fordel. Men etter 

min mening innebærer det ikke en reell styrking av forbrukervernet, i forhold til hva som er 

situasjonen etter norsk rett. For det første skal klarhetskravet vektlegges etter Direktivet om 

urimelige vilkår i forbrukeravtaler art. 5 første punktum, og dermed også etter avtaleloven 

§§ 36 og 37. For det andre følger det av henvisningen til «forholdende ved avtalens inngå-

else» og «omstendighetene for øvrig» i § 36 annet ledd, at det skal vektlegges om den næ-

ringsdrivende har formidlet dem på en klar forståelig måte. 

 

6.2.4 Forhold inntrådt etter kontraktsinngåelsen.  

Angivelsen av forhold som skal vektlegges i CESL art. 83 nr. 2, tilsier at tidspunktet for 

avtaleinngåelsen er avgjørende for vurderingen om vurderingskriteriene er innfridd. Etter 

avtaleloven § 36 skal avgjørelsen om et vilkår er «urimelig» derimot avgjøres ut fra tids-

punktet for oppfyllelsen av avtalen. Dette innebærer at endrede forhold etter kontrakts-

inngåelsen kan tillegges vekt etter avtaleloven § 36, men ikke etter CESL art. 83.  

 

Videre er det slik at avgjørelsen av om revisjonsregelen kan anvendes vurderes utfra kon-

traktsinngåelsen etter CESL art. 83, og ut fra oppfyllelestidspunktet etter avtaleloven § 36. 

Denne forskjellen vil særlig gjøre seg gjeldende i langsiktige kontraktsforhold, for eksem-

pel investeringsavtaler, der rettsoppfatningen kan endres i løpet av avtalens varighet. Der-
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som en avtale reguleres av CESL vil domstolene ved fastsettelsen av urimelighetsstandar-

den ikke kunne ta i betraktning en eventuell rettsutvikling mot et bedre forbrukervern, et-

tersom det er rettsoppfatningen på tidspunktet da avtalen ble inngått som skal legges til 

grunn for urimelighetsvurderingen.  

 

Spørsmålet som reiser seg er hvorvidt urimelighetsstandarden i CESL art. 83 er høyere enn 

avtaleloven §§ 36 og 37, siden det ikke kan tas hensyn til etterfølgende omstendigheter ved 

urimelighetsvurdering. Denne forskjellen er problematisert i norske høringsuttalelser.
157

 

Siden endrede forhold ikke kan tillegges vekt til skade for forbrukeren, slik at urimelig vil-

kår blir ansett som rimelig etter avtaleloven § 37 første ledd nr. 1 annet punktum, er det en 

fordel for forbrukeren at utviklingen etter kontraktsinngåelsen kan tillegges vekt. Derimot 

understrekes det i forarbeidene til § 36, at inngrepsterskelen er høy når revisjonsregelen 

anvendes som følge av forhold inntrådt etter kontraktsinngåelsen.
158

 Dersom avtalens inn-

hold fremstår som usikkert med hensyn til utviklingen i fremtiden, vil avtalen ikke kunne 

lempes på grunn av endrede forhold.
159

 Som eksempel vil en investeringsavtale ikke være 

urimelig alene av den grunn at markedet ikke utviklet seg som forventet. I HR-2013-642–S 

«Røeggen mot DNB» ble det understreket at «en investor må selv bære risikoen for egne 

forventninger om markedsutviklingen».
160

 Når forhold inntrer etter kontraktsinngåelse, gjør 

hensynet til partenes behov for forutberegnelighet seg særlig gjeldende, ettersom partene 

ikke kunne ta hensyn til utvikling etter kontraktsinngåelsen når avtalens innhold ble fast-

satt.  

 

At etterfølgende omstendigheter kan tillegges betydning til fordel for forbrukeren etter av-

taleloven §§ 36 og 37, men ikke CESL art. 83, trekker i retning av at revisjonsreglene har 

forskjellig urimelighetsstandard. Ut fra etterfølgende omstendigheter kan det derfor argu-
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menteres for at norsk rett, i større grad enn CESL, ivaretar hensynet til forbrukernes be-

skyttelsesbehov. Siden det kreves mye for å sette til side et vilkår som følge av senere inn-

trådte forhold, vil forskjellen antakelig være mindre enn det ordlyden tilsier. 

 

6.2.5 Inngrepsterskelen 

En språklig fortolkning av vurderingskriteriene, tilsier at «væsentlig ubalance i parternes 

rettigheder og forpligtelser» til skade for forbrukeren og «i strid med god tro og redelig 

handlemåde» er et strengere kriterium enn «urimelig» eller «i strid med god forretnings-

skikk». Ordlyden i § 36 inneholder ingen kvalifikasjon av urimelighetskriteriet. I forarbei-

dene til § 36 ble de ikke ansett som hensiktsmessig å innta et kvalifisert krav om «klart» 

eller «åpenbart» urimelig.
161

 Videre ble det understreket at et tilleggskrav om «klart» uri-

melig, vil gi utrykk for «et ytterligere krav om kvalifisert urimelighet (...) som man altså 

ikke finner ønskelig». 

 

Det ble imidlertid også understreket i forarbeidene at «selv uten noe tilleggsvilkår i lovteks-

ten, er det på det rene at domstolene vil stille visse krav før avtalevilkår blir satt til side som 

urimelige. Slik tilsidesettelse vil neppe skje uten at domstolene finner urimeligheten klart 

eller tydelig påvist». Når Høyesterett i tillegg har lagt avgjørende vekt på forarbeidene, kan 

dette tilsi at det ikke er noen stor realitetsforskjell mellom urimelighetskriteriene i hen-

holdsvis CESL art. 83 og avtaleloven § 36.
162

 

 

Det følger av forarbeidene til CESL, at urimelighetsstandarden i CESL art.83 skal tilsvare 

standarden i Direktivet om urimelige avtalevilkår art. 3 nr. 1.
163

 Ved gjennomføringen av 

direktivet i norsk rett, ble det lagt til grunn at inngrepsterskelen etter direktivet art. 3 nr. 1 
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er høyere enn hva situasjonen er etter avtaleloven § 36.
164

 Dette trekker i retning av at inng-

repsterskelen i avtaleloven § 36 er lavere enn CESL art. 83.  

 

Etter min vurdering vil det kreves mer for å sette til side et vilkår etter CESL art. 83 sam-

menlignet med situasjonen i norsk rett.  Da har jeg særlig lagt vekt på en uttalelse i forar-

beidene til § 36, om at det ikke var ønskelig med et krav om «klart» urimelig. Det er også 

av betydning at en for høy lempingsterskel kan medføre at domstolene benytter ulike tolk-

ningsteknikker for å komme fremt til et rimelig resultat. Innføringen av lempingsreglen i 

avtaleloven § 36 hadde nettopp til hensikt å motvirke domstolenes bruk av skjult urime-

lighetssensur.
165

 

 

Realitetsforskjellen vil nok imidlertid ikke være stor, tatt i betraktning domstolenes restrik-

tive anvendelse av avtaleloven § 36.  

 

6.3 «Svarte- og grålisten»  

Vilkårene i «grålisten» til Direktivet om urimelige avtalevilkår, er i all hovedsak videreført 

i henholdsvis CESL art. 84 og art. 85. I tillegg er det lagt til flere typetilfeller i CESL, av 

hensyn til kontraktspartenes behov for forutberegnelighet.
166

 

  

Som følge av gjennomføringen av direktivet i norsk rett, vil de vilkårene i CESL art. 84 og 

85 som tilsvarer direktivets «grålisten», være urimelige også etter avtaleloven §§ 36 og 37.  

I forarbeidene til gjennomføringen av direktivet ble «grålisten» tolket dit hen, at den ga 

uttrykk for en høyere urimelighetsstandard enn hva som var situasjonen etter avtaleloven § 
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36 – og dermed et lavere nivå av forbrukerbeskyttelse.
167

 På motsatt siden har domstolene 

lagt til grunn en restriktiv anvendelse av revisjonsregelen i § 36. Det er derfor ikke like 

åpenbart at CESLs «svarte- og gråliste» gir uttrykk for en høyere urimelighetsstandard, enn 

avtaleloven §§ 36 og 37.  

 

Når det gjelder vilkårene i CESL art. 84 «svartelisten» vil vilkårene etter alt å dømme også 

kjennes urimelig etter avtaleloven § 36. Men for de avtalevilkårene i art. 84 som ikke stri-

der med norsk ufravikelig lovgivning, kan det ikke utelukkes at vilkårene kjennes rimelige 

etter avtaleloven § 36. Når totalvurdering av kontraktsforholdet er avgjørende for om § 36 

kan anvendes, eller ikke, vil et av typetilfellene i «svarte- og grålisten» kunne oppveies av 

andre vilkår, slik at avtalen totalt sett medfører at § 36 ikke kan anvendes.   

 

De avtalevilkårene som ifølge forarbeidene til avtaleloven § 36 normalt sett vil være «uri-

melig», har en berøringsflate med CESL art. 85 «grålisten».
168

 Dette tilsier at urimelighets-

standarden i CESL art. 85 ikke avviker betraktelig fra gjeldende rettstilstand i norsk rett. På 

den andre siden skal vilkårene i «grålisten» vurderes ut fra vurderingskriteriene i CESL art. 

83. Når det i utgangspunktet vil kreves mer for å sette til side et vilkår etter CESL art. 83, 

enn avtaleloven §§ 36 og 37, er det av sentral betydning for analysen av «svarte- og grålis-

ten» i CESLs art. 84 og 85, og avtaleloven §§ 36 og 37. Det kan derfor være grunn til å 

anta at det legges til grunn en urimelighetsstandard CESLs i «gråliste», som er høyere enn 

gjeldende rettstilstand i avtaleloven §§ 36 og 37.   

 

Som eksempel på forskjellen mellom norsk rett og CESLs «svarte- og gråliste», viser For-

brukerombudet til CESL art. 85 bokstav w. Bestemmelsen fastslår at et vilkår presumeres å 

være urimelig, dersom det fastsetter en bindingstid for forbrukeren på over ett år. Innenfor 
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elektroniske kommunikasjonstjenester har Forbrukerombudet slått fast at forbrukeren skal 

subsidieres dersom et vilkår om bindingstid på ett år skal kjennes rimelig etter markedsfø-

ringsloven § 22.
169

 At et vilkår betraktes som urimelig etter markedsføringsloven § 22, vil 

ikke uten videre innebære at vilkåret er urimelig etter § 36.
170

 I forarbeidene til avtaleloven 

§ 36 er det understreket at forbrukermyndighetenes praksis «bør tillegges adskillig vekt 

dersom samme vilkår skal prøves etter generalsklausulen» (avtaleloven § 36.)
171

 Dersom 

uttalelsene i forarbeidene legges til grunn, vil et vilkår om bindingstid på ett år, uten at for-

brukeren gir en økonomisk fordel, kjennes urimelig også etter avtaleloven §§ 36 og 37. 

Dette trekker i retning også i retning av at «grålisten» i CESL art. 85 gir uttrykk for en høy-

ere urimelighetsstandard, enn avtaleloven §§ 36 og 37.  

 

Etter en samlet vurdering kan det etter min mening legges til grunn at CESLs «svarte- og 

gråliste» gir uttrykk for en høyere urimelighetsstandard, enn det som er situasjonen etter 

avtaleloven §§ 36 og 37. 

 

I norsk rett er det reist innvendinger mot bruken av listen over typetilfeller av urimelige 

vilkår.
172

 Kritikken retter seg først og fremst mot at såkalte «svarte- og grålister» er lite 

fleksibelt, fordi vilkårslistene ikke er egnet til å følge utviklingen av nye produkter og mar-

keder. Det hevdes også at lovgivningsteknikken med å liste opp typetilfeller av urimelige 

vilkår, innebærer en uheldig binding av domstolenes skjønnsfrihet.  

 

På den andre siden kan det argumenteres for at «svarte- og grålister» er til fordel for for-

brukeren. Med utgangspunkt i selve forordningsteksten i CESL, vil forbrukeren med større 
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grad av sikkerhet kunne forutberegne sin rettsstilling. Ut fra et prosessøkonomisk hensyn, 

kan det også argumenters for at «svarte- og grålister» er en hensiktsmessig lovgivningstek-

nikk, som er til fordel for begge kontraktsparter.  

 

6.4 Rettsvirkninger  

På bakgrunn av at CESL art. 79 har en likelydende ordlyd som Direktivet om urimelige 

avtalevilkår art.6 nr.1, legger jeg til grunn at dersom et vilkår betraktes som urimelig, vil 

det få den konsekvens at vilkåret eller avtalen settes til side. Som følge av EU-domstolens 

avgjørelse i «Banco Español mot Camino» vil domstolene ha den samme skjønnsfriheten 

ved fastsettelse av rettsvirkninger etter avtaleloven §§ 36 og 37, som etter CESL art. 79. 

 

For individuelt forhandlede vilkår vil valget av reaksjonsform etter avtaleloven § 36 være 

mer fleksibelt, da domstolene også vil ha kompetanse til helt eller delvis endre vilkåret eller 

avtalen. Etter norsk rett er det ansett som en fordel at valget av rettsvirkning også omfatter 

endring, fordi vilkårene hovedsakelig avhenger av hverandre.   
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7 Sammenfatning og avsluttende kommentarer  

7.1 Vil norske forbrukeres rettsstilling endres dersom CESL skal regulere 

avtalen? 

I analysen har jeg vist at forslaget til revisjonsregelen i CESL art. 83 trekker både i positiv 

og negativ retning i forhold til nivået av forbrukerbeskyttelse i avtaleloven §§ 36 og 37. På 

den ene siden fremkommer det blant annet uttrykkelig av ordlyden i CESL art. 83, at revi-

sjonsregelen kun kan anvendes til fordel for forbrukeren, i motsetning til avtaleloven §§ 36 

og 37 som også kan benyttes til fordel for den næringsdrivende. På den andre siden kan 

endrede forhold etter kontraktsinngåelsen ikke tillegges betydning ved avgjørelsen om vur-

deringskriteriene i art. 83 er innfridd, noe som derimot kan vektlegges etter avtaleloven §§ 

36 og 37. Forskjellen mellom vurderingskriterienes utforming er også av betydning, og 

tilsier at inngrepsterskelen er høyere etter CESL art. 83 enn etter avtaleloven §§ 36 og 37. 

Anvendelsesområdet til CESL art. 83 er også snevrere enn avtaleloven §§ 36 og 37. 

 

Etter en samlet vurdering har jeg kommet frem til at avtaleloven §§ 36 og 37 nok i større 

grad enn CESL kapittel 8, ivaretar forbrukernes beskyttelsesbehov overfor urimelige avta-

levilkår. For norske forbrukere vil et samtykke til CESL i så fall innebære at han eller hun 

ikke oppnår det samme vern av forbrukerinteresse som følger av norsk rett. Ved anvendelse 

av CESL kapittel 8 vil forbrukeren verken få beskyttelse ved vilkår som er individuelt for-

handlede, eller vilkår som definerer forholdet mellom realytelsen og prisen som skal beta-

les etter avtalen. En slik beskyttelse vil forbrukeren derimot få dersom norsk rett skal an-

vendes. Det forhold at det vil kreves mer for å sette til side et vilkår etter CESL art. 83, enn 

hva som er situasjonen etter avtaleloven §§ 36 og 37, vil også gi forbrukeren en svakere 

beskyttelse etter CESL art. 83. Den største forskjellen mellom revisjonsreglenes urimelig-

hetsstandard, ligger imidlertid i utformingen av bestemmelsenes ordlyd. Jeg vil derfor anta 

at realitetsforskjellen mellom revisjonsreglenes urimelighetsstandard ikke blir like stor som 

en direkte ordlydsfortolkning tilsier. 
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Etter min mening vil domstolenes mulighet til å utøve skjønn bli den mest sentrale forskjel-

len mellom revisjonsreglene. At CESL art. 83 i større grad enn avtaleloven §§ 36 og 37 

styrer urimelighetsskjønnet, kan være en fordel – men også en ulempe – for forbrukere. 

 

En mindre grad av skjønnsfrihet vil ikke bare ivareta behovet for forutberegnelighet, men 

en mindre grad av skjønnsmargin vil også være hensiktsmessig ut fra prosessøkonomiske 

hensyn. Med prosessøkonomiske hensyn siktes det til at kontraktspartene, helst uten hjelp 

fra rettsvesenet, raskere skal kunne vurdere om de kan kreve urimelighetssensur av en avta-

le eller et vilkår. På den andre siden vil det mer åpne vurderingstemaet i § 36 ivareta hen-

synet til dynamikk, og er bedre egnet enn CESL art. 83 til å følge rettsutviklingen – også 

utviklingen i praksis av nye markeder og produkter.    

 

7.2 Avsluttende kommentarer 

Etter min mening bør nivået av forbrukerbeskyttelse overfor urimelige avtalevilkår i CESL 

kapittel 8 heves. På den måten vil ikke forbrukernes vern svekkes sammenlignet med gjel-

dende rettstilstand etter avtaleloven §§ 36 og 37. Et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse på 

alle områder av CESL, er nødvendig for at forbrukerne skal ha tilstrekkelig tillitt til avtale-

instrumentet.
173

 

 

Selv om CESL art. 83 styrer skjønnsutøvelsen i større grad enn avtaleloven § 36, må revi-

sjonsregelen likevel gis et mer presist innhold gjennom rettspraksis.
174

 Uten kommentarer i 

fortalen til CESL og relevante tolkningsavgjørelser, vil de nasjonale domstolene ha få 

rettskilder å forholde seg til ved anvendelse av revisjonsregelen. Det innebærer en betyde-

lig fare for at revisjonsregelen vil fortolkes ulikt ved hver av medlemsstatenes nasjonale 
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domstoler.
175

 Det kan derfor reises spørsmål om regulering av urimelige avtalevilkår bør 

unntas fra forslaget til CESL, da bestemmelsens utforming, etter min vurdering, ikke er 

egnet til å oppnå rettsenhet i hver av medlemsstatene. Fraværet av relevante tolkningsav-

gjørelser kan imidlertid avhjelpes ved at det opprettes en felles database, som sikrer tilgang 

til utenlandske domstolsavgjørelser.
176

 Men før det foreligger tilstrekkelig mange tolk-

ningsavgjørelser, vil det antakelig være vanskelig å sikre en rimelig grad av rettsenhet mel-

lom medlemsstatene.
 
 

 

For å sikre en større grad av rettsenhet og regelsikkerhet, vil det etter min mening være mer 

hensiktsmessig å samordne CESL art. 83 med DCFR II.-9:404. I mangel av relevante retts-

kilder til CESL kapittel 8, først og fremst rettspraksis, vil en samordning med DCFR gi de 

nasjonale domstolene mulighet til å benytte kommentarene til DCFR ved anvendelse av 

urimelighetskriteriene i CESL art. 83. En samordning med DCFR vi gi flere holdepunkter 

for hvordan revisjonsregelen skal praktiseres, som igjen bil bidra til en større grad av forut-

beregnelighet for kontraktspartenes – samtidig som bestemmelsen gir forbrukeren en nød-

vendig beskyttelse. 
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