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INTRODUKSJONSFORELESNINGER I AVTALERETT, JUS 1111 

Førsteamanuensis ph.d. Harald Irgens-Jensen 

Det følgende er en disposisjon for de fire introduksjonsforelesningene i avtalerett, med 

henvisninger til relevante rettskilder og kapitler i hovedlitteraturen. Jeg forventer ikke at alt 

materialet skal være lest før forelesningen, men dommene markert med fet skrift bør være 

studert på forhånd.   

 

Forelesning 1: Innledning  

Forberedelse: Les beskrivelsen av avtalerett og læringskravene på 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1111/avtalerett/.  

Les raskt gjennom avtaleloven kapittel 1.  

Relevante kapitler i hovedlitteraturen:  

Woxholth, Del I kapittel 1 (unntatt punkt 11 og 12), Del II kapittel 1 og 2 

Giertsen, kapittel 1-10 

Hov/Høgberg, kapittel 2.1-2.2 og kapittel 3.1-3.5 

 

1 Avtalerettens betydning 

 

2 Avtalerett som fag ved UiO og forholdet til andre fag 

2.1 Faginndeling er et hensiktsmessighetsspørsmål 

2.2 Avtaleretten som en del av «formueretten» 

2.3       Avtalerettens forhold til «kontraktsrett», «kjøpsrett» og «obligasjonsrett» 
 

3 Læringskravene i JUS 1111 
 Hvordan inntrer avtalebinding? 

 Hvordan skal en inngått avtale tolkes? 

 

4  Rettskildene  

4.1 Avtaleloven 
 Bakgrunn og anvendelsesområde 

 Mange spørsmål ikke dekket av loven 

4.2 Rettspraksis 
 Høyesterettsdommer trolig den praktisk viktigste kilde 

 Tilgangen på rettspraksis 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1111/avtalerett/
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4.3       Andre rettskilder 
4.3.1 Kontraktspraksis 

4.3.2 Internasjonale kilder 

4.3.3 «Reelle hensyn» - eksempler 

− Hva fremstår som en balansert løsning? 

− Hva gir en forutsigbar/enkel regel? 

− Hva fremmer lojalitet mellom partene? 

− Hva er logisk, i samsvar med andre regler? 

 

5 Avtalerettslige grunnprinsipper 
5.1 De tre kanskje viktigste prinsipper:  

• Kontraktsfrihetsprinsippet 

• «Pacta Sunt Servanda» 

• Formfrihet 

 

5.2     Hensynet til omsetningslivet 

5.3  Prinsippene ikke uten unntak 

 

6 Nærmere om begrunnelser for hvorfor vi kan binde oss ved rettslige disposisjoner 

6.1 «Viljesteori» og «tillitsteori» 

6.2 «Forventningsprinsippet»  
 Men når er forventningen «berettiget»? 

 

7 Avtaleslutning etter avtaleloven kapittel 1 

7.1 Utveksling av «tilbud» og «aksept» 

7.2 Annet kan følge av «retshandelen eller av handelsbruk eller anden sedvane», jf. § 1 og 

Rt. 2014 s. 100. (Avtaleloven kapittel 1 er «deklaratorisk», ikke «preseptorisk») 

7.3 Tilbud et betinget løfte – aksept både løfte og påbud 

7.4 Uoverensstemmende aksept - § 6 

7.5 Svarfristene i §§ 2-5 

7.6 Muligheten for tilbakekall - § 7 

7.7 «Re integra» - § 39 annet punktum 
− Rt. 2012 s. 1904 og HR-2017-1782 

7.8 Angrerettloven 
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Forelesning 2: Nærmere om når avtalebinding inntrer 

Relevant rettspraksis: Rt. 1987 s. 1205, Rt. 1991 s. 1171, Rt. 1992 s. 1110, Rt. 1998 s. 761, Rt. 

1998 s. 946, Rt. 2001 s. 1288, Rt. 2006 s. 1585, Rt. 2010 s. 1478, 2011 s. 410, Rt. 2014 s. 100 

HR-2017-971-A, HR-2017-1782-A 

Dekning i hovedlitteraturen:  

Woxholth, Del I kapittel 1 (unntatt punkt 11 og 12), Del II kapittel 1-7, unntatt kap. 7 pkt. 4.0-

7.0 

Giertsen, kapittel 1-10 

Hov/Høgberg, kapittel 2.1-2.2, kapittel 3.1-3.5 

 

1 Når foreligger det bindende partsutsagn (som «tilbud» og «aksept») 

1.1 Generelt 

 Ingen videre veiledning i avtaleloven 

 Høyesterettsdommer den viktigste kilde 

 

1.2 Et eksempel – Rt. 1991 s. 1171 (Vegsund) 

 «Rimelig grunn til å forstå som et bindende tilbud» 

 Sentrale momenter: 

o Ordlyden – «forpliktende» formuleringer? 

o Omfatter utsagnet de vesentlige vilkår, eller er disse klarlagt på forhånd? 

 Andre forhold i saken: 

o Undertegnet av administrerende direktør 

 

1.3  Rt. 1987 s. 1205  - et annet eksempel 

 De vesentlige punker klarlagt 

 Situasjonen på tidspunktet for det angivelige tilbudet 

 Etterfølgende omstendigheter (innrettelse) 

 Lojalitetsbetraktninger 

 

1.4 Rt. 1992 s. 1110  

 (manglende enighet om prisen gir formodning om at avtale ikke er sluttet – mrk «stor» 

avtale) 

 Ikke avtale selv om Stiansen var begynt å «oppfylle» 

 

1.5 HR-2017-1782-A – ordlyden klar nok 
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1.6 Rt. 1998 s. 761 (Kina-Hansen)  
 

 ikke klar ordlyd («take him to the goal») + flere andre forhold talte mot binding 

 Kreves bedre holdepunkter for at avtale er inngått når den angivelige avtalen er svært 

byrdefull 

 Men også «store» kommersielle avtaler kan i prinsippet avtales muntlig, jf. Rt. 2006 s. 

1585 (spesiell avtalesituasjon, lojalitetsbetraktninger, jf. Rt. 1998 s. 946) 

 

2 Avtalebinding utenfor avtaleloven 

2.1 Kommersielle forhandlingsavtaler 

2.2 Intensjonsavtaler 

2.3 «Tause» masseavtaler 

2.4 Anbud 
 

3 Særlig om avtaleinngåelse som følge av «konkludent atferd» og passivitet 
 Rt. 2001 s. 1288 og HR-2017-971 

 En part som har opptrådt illojalt, kan lettere bli ansett som bundet, men det må som 

hovedregel fortsatt foreligge en rimelig grunn til å forstå den angivelige løftegiver slik at han 

har bundet seg, jf. Rt. 2010 s. 1478 

 Men hvis man har bemektiget seg den annens ytelse? 

 

4 Oppsummering 
 «Rimelig grunn» til å forstå den angivelig bundne part slik at han har bundet seg? 

 Gjøre en vurdering i hvert tilfelle, ut fra sakens konkrete forhold 

 Skille den rettslige vurderingen fra bevisvurderingen 

 Helt sentralt: «Forpliktende» ordlyd («jeg aksepterer hermed») og enighet om vesentlige 

vilkår? 

o Når er et vilkår «vesentlig»? 

 Andre momenter: 

o Avtalens (som regel økonomiske) betydning 

o Avtalesituasjonen (hastet det? Hadde den annen part klart forlatt 

forhandlingsstadiet?) 

o Etterfølgende opptreden 

o Konsekvenser for partene 

o Ev illojal opptreden hos en av partene 

 Relativt stor frihet for rettsanvenderen i avveiningen av de momenter som gjør seg gjeldende 

i den enkelte sak.   

 Går hensynet til konkret rimelighet for mye ut over forutsigbarheten? 

 Diskusjon om bindingsviljen – rimelig grunn til å tro at parten «mente» å binde seg? 

 

5 Noen formregler 
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Forelesning 3 Tolking og utfylling av avtaler 
 

Relevant rettspraksis: Rt. 1987 s. 1022, Rt. 1991 s. 220, Rt. 1995 s. 543, Rt. 2002 s. 1155, HR-2016-

1447-A, HR-2018-1721-A, HR-2018-2190-A 

Relevante kapitler i hovedlitteraturen:  

Woxholth: Del IV unntatt kapittel 6.0 og 7.0 

Giertsen: Del III 

Hov/Høgberg  kapittel 8 

 

1 Begrepene tolking og utfylling 
 Hvorfor tolking? Det ligger i språkets natur, mennesker kan oppfatte ord og setninger ulikt. 

Alle tekster må tolkes (ikke minst lovtekster!). En avtaletekst kan gi opphav til 

tolkningstvister fordi 1) Partene har ikke sett uklarheten/vært klar over meningsforskjellen, 

2) har sett problemet, men ikke klart å løse det tilfredsstillende, 3) partene har bevisst latt 

være å løse problemet 

 Eksempler på tolkningsspørsmål:  

o Uklar ordgrense («skog») 

o Semantisk flertydighet 

o Syntaktisk flertydighet 

o Motstrid mellom forskjellige klausuler 

o Avtalens ordlyd taus om et spørsmål 

 Sammenheng med spørsmålet om avtale er inngått, og ugyldighetsreglene 

 Tolking vs utfylling 

 Forskjell på tolking og bevisbedømmelse 

 

2 Den rettslige tolkningsprosess 
 Mål: Finne det rettslig «riktige» tolkningsalternativ 

 Kildene: Først og fremst rettspraksis. Juridisk teori og reelle hensyn 

 

3 Felles partsforståelse  
 Hvis felles partsforståelse, legges den til grunn, se f.eks. Rt. 2002 s. 1155 (s. 1159).  

 Kan også være grunn til å legge til grunn en forståelse som det er klart at en part vet at en 

annen har, men ikke har protestert mot 

 

4 «Objektiv» tolking – den praktiske hovedregel 
 Hva fremstår ut fra omstendighetene som den «riktige»/den partene «med rette kunne 

oppfatte»/ha «berettigede forventninger» om  

 Jf. Unidroit artikkel 4.1 (2) 

 Avveining av tolkningsmomenter 



6 
 

 

5  Eksempler på tolkningsmomenter/tolkningsmateriale 
 Ordlyden 

o I den aktuelle avtaleklausul 

o Sammenheng med andre klausuler i avtalen 

 Utspill under forhandlingene 

 Tidligere avtaler mellom partene 

 Partenes situasjon ved avtalens inngåelse, forholdet mellom dem 

 Partenes etterfølgende opptreden 

 Oppfatninger av ord og uttrykk i bransjen, kontraktspraksis 

 Deklaratorisk lov (raskt over i «utfylling») 

 «Avtalens formål» 

o Må utledes av andre tolkningsmomenter 

o Må være klart for begge parter 

 Balanseforholdet mellom partene 

 Andre reelle hensyn 

 

 

6 Utfylling 
 Regelbestemt vs konkret utfylling 

 Konkret utfylling: Rimelighetsvurderinger, reelle hensyn 

 Regelbestemt utfylling: Deklaratorisk lov, andre rettskildefaktorer 

 

7 Noen eksempler 
 Rt. 1987 s. 1022 («Min stil») 

 Rt. 1995 s. 543 

 Rt. 2002 s. 1155 

 HR-2016-1447 

 

8 Sier det «objektive tolkningsprinsipp» noe om vekten av ordlyden i forhold til 

andre tolkningsmomenter? 
 Sml. 2002 s. 115 og HR-2016-1447 
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Forelesning 4 Tolkning og utfylling av avtaler forts. Standardvilkår 
 

Relevant rettspraksis: Rt. 1997 s. 1807, Rt. Rt. 2005 s. 268, Rt. 2011 s. 1553, HR-2018-1721 

Relevante kapitler i hovedlitteraturen:  

Woxholth: Del IV punkt 5.0 og Del II kapittel 7 punkt 10.0 

Giertsen: Kapittel 12 

Hov/Høgberg: Punkt 1.3.6, 2.4.5, 3.6 

 

1 «Tolkningsregler»/retningslinjer for tolkningen 
 Støtteargumenter 

 «Uklarhetsregelen» - «forfatterregelen» 

o Avtl. § 37 (1) nr. 3 

o Rt. 1997 s. 1807, Rt. 2011 s. 670. Rt. 2011 s. 1553 

 «Minimumsregelen» - hensynet til balanse 

 «Det skrevne foran det trykte» 

 

2 Noen betraktninger om standardvilkår 
 

2.1 Karakteristika 

 Vilkår utarbeidet for generell bruk, ikke for den individuelle kontrakt 

o Av én bestemt part 

o Av en bransjeorganisasjon 

o I forhandlinger mellom berørte organisasjoner 

2.2 Positive og negative sider ved standardvilkår 

 Ressursbesparende 

 Minske behovet for lovgivning 

 Kan skjerpe konkurransen 

 Men: ulemper? 

 

2.3 Rettsordenens syn på standardvilkår 

 Preseptorisk lovgivning (forbrukerkjøpsl (dir 199/44), buopfl., finansavtl., hvtjl.,) 

 Avtaleloven §§ 36 og 37 (direktiv 93/13) 

 Markedsføringsloven kapittel 5 

 Domstolskapte prinsipper 

 

2.4 Vedtakelsesspørsmålet 
 Ulike måter å forsøke å gjøre dem til del av kontrakten på 

 Utgangspunkt: Vilkårene må være gjort kjent for parten før avtaleinngåelsen 
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 Lempende eller skjerpede krav etter hvor rimelige/vanlige vilkårene er, jf. Rt. 2004 s. 675 

avsnitt 73 

 Utfylling med standardvilkår 

 «Battle of forms» 

 

2.5 Kort om tolking av standardvilkår 
 HR-2016-1447 

 Subjektive forhold trer i bakgrunnen 

 Kan foreligge forarbeider 

 «Forfatterregelen» 


