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Direktekrav 

Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud 



Dagens tema – direktekrav  

Årsaken til 

kontraktsbruddet 

K er utsatt for 

ligger her 

Identifikasjon:  

D blir ansvarlig 

overfor K 

Direktekrav: 

K kan fremme 

misligholdskrav 

direkte mot TL 

«TL» D K 



Hvor er vi? 

Kontraktsretten 

Innhald av 
yteplikta 

Når skal det 
ytast? 

Når? 

Kvar? 

Kva skal 
ytast? 

Kvalitet 

Kvantitet 

Mishald av 
yteplikt 

Fasthalding Avhjelp 

Omlevering 

Retting 

Verknader for 
den andre 

partens yting 

Prisavslag Heving 
Tilbakehalding 

av vederlag 

Skadebot 

Forseinking Mangel 

Kontrakts- 

revisjon 

Verknader for 
mishaldarens 

yting 

Vi snakker (normalt) 

om mangelskrav 



Innledende bemerkninger 

• Utgangspunktet er et kontraktsplikter oppstår og består 

mellom partene i kontrakten (relativitetsgrunnsetningen) 

– Relativitetsgrunnsetningen har sitt opphav i 

viljesdogmet – den moderne kontraktsretten bygger i 

større grad på objektiviserte synspunkter 

– Unntak: de tradisjonelle tredjemannsavtaler 

– Også direktekravsadgang kan ses på som et unntak 

fra relativitetsgrunnsetningen 

 

 



Innledende bemerkninger 

• Hvorfor? 

– Kreditors behov 

• Debitor er konkurs / insolvent 

• Debitor er utenlands 

• Ubekvemt verneting 

• Bare «det tidligere leddet» kan rette 

– Prosessøkonomiske hensyn 

– Rimelighetshensyn 

• Hvorfor ikke? 

– Forstyrrende element i forholdet mellom debitor og 

«det tidligere leddet» 

 

 



Hjemmelsgrunnlag 

 

Deliktsansvar 

Avtaleforholdet 

TL-D 

(tredjemanns-

avtale) 

 

Direktekrav 

Avledet 

kontrakts-

ansvar 

Avtale-

forholdet D-K  

 

Lovhjemmel 
Et alminnelig 

prinsipp? 

Cesjon 

(overdragelse 

av krav) 



Hjemmelsgrunnlag 

• Hyppige lovhjemler for direktekrav i den moderne 

kontraktslovgivningen 

– F.eks. kjl. § 84, hvtjl. § 27, avhl. § 4-16, buofl. § 37, 

fkjl. § 35 

• Hyppige lovhjemler for direkteansvar i transportretten 

• Finnes det noe alminnelig prinsipp som kan anvendes 

utenfor de lovregulerte tilfellene? 



Direktekravsmodellene – subrogasjon 

(cessio legis) 

• Kreditor trer automatisk inn i debitors krav mot 

«det tidligere leddet»  

 

Krav 

«TL» D 
K 



Direktekravsmodellene – subrogasjon 

(cessio legis) 

Kjl. § 84 (1) 

 

Kjøperen kan gjøre krav som følge av mangel gjeldende mot 

et tidligere salgsledd, for så vidt tilsvarende krav på grunn av 

mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren. 

Avhl. § 4-16 (1) 

 

Kjøparen kan gjere krav på grunn av mangel gjeldande mot 

tidlegare seljar eller annan tidlegare avtalepart, i same grad 

som krav på grunn av mangelen kan gjerast gjeldande av 

seljaren. 



Direktekravsmodellene – subrogasjon 

(cessio legis) 

• Den bakenforliggende tanken bak modellen 

(«overdragelse i kraft av loven»):  

«TL» D 
K 

Krav 

+ 



Direktekravsmodellene – springende 

regress 

• Kreditor gjør sitt misligholdskrav – innenfor 

rammene av debitors misligholdskrav – 

gjeldende mot «det tidligere leddet»  

 

«TL» D 
K 

Krav Krav 

Begrensning 

Krav 



Direktekravsmodellene – springende 

regress 

• Kreditor gjør sitt misligholdskrav – innenfor 

rammene av debitors misligholdskrav – 

gjeldende mot «det tidligere leddet»  

 

«TL» D 
K 

Krav 
Krav 

Krav 

Begrensning 



Direktekravsmodellene – springende 

regress 

Fkjl. § 35 (1) 

 

Forbrukeren kan gjøre sitt mangelskrav mot selgeren 

gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt 

tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende 

av selgeren eller en annen som ervervet tingen fra det 

tidligere leddet. 

Hvtjl. § 27 (1) 

 

Forbrukeren kan gjøre sitt krav som følge av mangel ved 

materialer gjeldende mot tidligere yrkesleverandørledd i den 

grad tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres 

gjeldende av tjenesteyteren eller en annen som ervervet 

materialene fra det tidligere leverandørleddet. 



Direktekravsmodellene – subrogasjon 

og springende regress 

Krav 

«TL» D 
K 

Subrogasjon 

«TL» D 
K 

Krav Krav 

Begrensning 

Krav 

Springende 

regress 

Tilleggs-

begrensning (2) 

Uansett 

begrensning (1) Antall 

kravsvurd. (3) 



Direktekravsmodellene – subrogasjon 

og springende regress 

• Det dreier seg om hjemler for direktekrav i flere ledd 

som også kan anvendes på lengre kontraktskjeder 

• De ulike reglene – og modellene – gir anvisning på ulike 

kriterier for…  

– …hvorvidt det foreligger grunnlag for direktekrav, og 

– …begrensning av kravets størrelse 



Aktørkretsen – hvem kan det 

fremsettes direktekrav mot? 

• Tidligere salgsledd 

– Kjl. § 84 (1) 

– Fkjl., avhl., hvtjl. og buofl. (og andre persongrupper 

som står i kontraktsforhold med medkontrahenten) 

• Andre tidligere avtaleparter generelt 

– Avhl. § 4-16, buofl. § 37 (1) 

• Bestemte typer avtaleparter 

– Fkjl. § 35 (4): «utført arbeid på tingen» 

– Hvtjl. § 27 (4): «yrkesutøver som har utført arbeidet 

eller den del av det» 

– NS 8405 pkt. 37: «kontraktsmedhjelpere» 

 



Aktørkretsen – hvem kan det søkes 

direktekrav mot? 
Hjemmels-

grunnlag 

Nedslagsfelt Direktekravs-

modell 

Aktører 

Kjl. § 84 (1) Næring (forbruker – 

fkjl. § 35) 

Subrogasjon Tidligere salgsledd 

NS 8405 pkt. 37 Næring Springende regress Kontraktsmedhjelpere 

Avhl. § 4-16 

 

Næring / Forbruker Subrogasjon Tidligere salgsledd + 

andre tidl. 

kontraktsparter 

 

Fkjl. § 35 Forbruker Springende regress Tidligere salgsledd + 

utført arbeid 

Hvtjl. § 27 Forbruker Springende regress Tidligere 

leverandørledd + 

utført arbeid 

Buofl. § 37 Forbruker Springende regress Tidligere 

kontraktsparter 



Direktekrav i rettspraksis utenfor de 

lovfestede og uttrykkelig 

avtalehjemlede tilfellene 

• Rt. 1976 s. 117 (Siestadommen)  

 

 

 

 

• Konkret begrunnet overdragelsesynspunkt, men nokså 

løst fundert 

• Understøttet av synspunkter basert på transportrettslige 

regler 

• Subrogasjon(slignende) modell  

 

 

Kranselskap Transport-

bedrift 

Eier av 

seilbåt 

«TL» D 
K 



Direktekrav i rettspraksis utenfor de 

lovfestede og uttrykkelig 

avtalehjemlede tilfellene 

• Rt. 1981 s. 445 (Davangerdommen) 

 

 

 

 

• Debitor hadde fraskrevet seg ansvar for skjulte mangler 

• Innfortolket en overdragelse av krav, understøttet av 

etterfølgende opptreden, men mindretallet bygger på 

ulovfestet prinsipp 

• Subrogasjonsmodell 

 

 

 

 

Opprinnelig 

eier 

Husselger Huskjøper 

«TL» D 
K 



Direktekrav i rettspraksis utenfor de 

lovfestede og uttrykkelig 

avtalehjemlede tilfellene 

• Rt. 1995 s. 486 (Nordlanddommen) 

 

 

 

 

• Legger vfrtl. § 27 på strekk, kombinert med 

tredjemannsavtalesynspunkter 

• Subrogasjonsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

Transport-

bedrift I 

Transport-

bedrift II 

Transport-

kunde 

«TL» D 
K 



Direktekrav i rettspraksis utenfor de 

lovfestede og avtalehjemlede tilfellene 

• Rt. 1998 s. 656 Ullerudåsen borettslag / Veidekke 

 

 

 

 

• Tar ikke stilling til spørsmålet om det foreligger grunnlag 

for å oppstille et alminnelig prinsipp på entrepriserettens 

område 

• I dette konkrete tilfellet ville det foreligget grunnlag for å 

fremme et direktekrav (obiter dictum) 

• Springende regress-modell 

 

Under-

entreprenør 

Hoved-

entreprenør 
Borettslag 

«TL» D 
K 



Direktekrav i rettspraksis utenfor de 

lovfestede og avtalehjemlede tilfellene 

• Rt. 1998 s. 656 Ullerudåsen borettslag / Veidekke 

 «Det har både i teori og i lovforarbeider vært drøftet hvorvidt lovgiveren ved disse 

anledninger har lovfestet tidligere ulovfestet rett. Rettskildebildet er på dette punkt 

uklart. I rettspraksis har spørsmålet vært oppe ved enkelte anledninger, men ingen av 

de høyesterettsdommer som borettslaget har påberopt, gir noen avgjørende støtte for 

en generell ulovfestet regel om direktekrav. Jeg viser til dommene i Rt. 1976 s. 1117, 

Rt. 1995 s. 486 og i Rt. 1981 s. 445.» 

«For avgjørelsen i vår sak er det, slik jeg ser det, ikke nødvendig å ta standpunkt til 

spørsmålet om det eksisterer en mer generell adgang til å reise direktekrav i 

entrepriseforhold. Jeg tilføyer at det ved et eventuelt bekreftende svar på dette 

spørsmål vil være behov for en nærmere begrensning av det krav som i tilfelle kan 

gjøres gjeldende. Det bør være lettere å godta et krav som i tilfelle begrenser 

underentreprenørens ansvar til det ansvar som han ville ha hatt overfor sin 

medkontrahent, hovedentreprenøren, og som samtidig ikke går ut over det krav som 

byggherren kunne ha gjort gjeldende overfor hovedentreprenøren. Ut fra de konkrete 

forhold i saken er jeg kommet til at det må være grunnlag for et slikt direkte krav.» 



Grunnlag for direktekrav utenfor de 

lovfestede tilfellene? 

• Intet enkelt kriterium 

• Forslag til analyseverktøy på grunnlag av rettspraksis – 

Tørum, Direktekrav, Oslo 2007 

– Grunnvilkår 

– Sentrale retningslinjer 

– Andre retningslinjer 

 



Grunnlag for direktekrav utenfor de 

lovfestede tilfellene? 

• Grunnvilkår 

– Må foreligge en kontraktskjede 

– Må foreligge mislighold i forholdet mellom «det 

tidligere leddet» og debitor 

– Debitor må ha et krav mot «det tidligere leddet» 

 



Grunnlag for direktekrav utenfor de 

lovfestede tilfellene? 

• Sentrale retningslinjer 

– Taler hensynet til konsekvente regler for direktekrav? 

– Har kreditor et legitimt behov for direktekrav? 

– Har kreditor et misligholdskrav mot debitor, jf. 

springende regress-modellen? 

 



Grunnlag for direktekrav utenfor de 

lovfestede tilfellene? 

• Andre retningslinjer 

– Berikelsessynspunkter og eventuell skyld hos «det 

tidligere leddet» 

– Hensynet til debitor 

– Hensynet til «det tidligere leddet» 

– «Det tidligere leddets» eventuelle «særlige stilling» 

– Rettstekniske, prosessøkonomiske og 

oppgjørstekniske hensyn 

– Eventuell subsidiaritet 

 



Eksempel på direktekravsoppgjør – 

prisavslag 20 % 

«TL» D 
K 

Vederlag  

10 000 kr 

Vederlag  

12 000 kr 

Beregnet prisavslag 

«TL» – D: 2 000 kr 
Beregnet prisavslag  

D–K : 2 400 kr 

Prisavslag: 

2 000 kr 

Latent regresskrav?  

(2 400-2 000=400) 



Eksempel på direktekravsoppgjør – 

heving 

«TL» D 
K 

Opprinnelig 

vederlag  

10 000 kr 

Opprinnelig 

vederlag  

12 000 kr 

Restitusjon 

av kjøpesum: 

10 000 kr 

Latent regresskrav? 

(12 000-10 000=2 000) 



Reklamasjon ved direktekrav 

«TL» D 
K 

Subrogasjon 

Springende regress 

Ved 

subrogasjon 

(kjl. § 85 (1), 

avhl. § 4-16 (2)) 

Reklamasjons

-frister 

«TL» D 
K 

Springende regress 

Intet krav eller vilkår 

Subrogasjon 



Reklamasjon – utvidelse av den 

absolutte reklamasjonsfristen i 

forbrukerforhold – kjl. § 85 (3) 

Tidl. 

yrkes-

salgsledd 

Selger 
Forbruker-

kjøper 

Krav Regress – 

«videre 

mangelskrav» 

Forbrukerkjøper velger å gå 

på selger i stedet for tidligere 

yrkessalgsledd, selv om 

kravet kunne vært rettet mot 

tidligere yrkessalgsledd 

De lengre absolutte 

reklamasjonsfristene i 

fkjl. § 27 (2) gjelder 


