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O P P G A V E  1 :  D I S P O S I T I V E  U T S A G N  

 

Har Peder Ås forpliktet seg til å ansatte Marte på grunn av utsagnet han kom med? 

Det rettslige grunnlaget for avgjørelsen av spørsmålet er ulovfestede regler om når et utsagn 

er forpliktende, slik det fremgår av rettspraksis.  

Problemstillingen blir dermed om det foreligger et dispositivt utsagn fra vurderingstemaene i 

denne rettspraksisen. Det sentrale er om utsagnet er egnet til å skape rettigheter og plikter 

mellom partene, tatt i betraktning utsagnets innhold og omstendigheter. En objektiv vurdering 

legges til grunn, noe som innebærer at problemstillingen belyses ut i fra hvordan en alminnelig 

fornuftig person ville oppfattet utsagnet og omstendighetene. Med andre ord vil drøftelsen 

basere seg på hvordan løftemottakeren, Marte Kirkerud, med rimelighet kan legge i utsagnet til 

Peder Ås, samt om dette utsagnet har etablert berettigede forventninger om at en avtale er 

kommet i stand.  

Først skal det sees nærmere på utsagnet i seg selv er egnet til å skape rettigheter og plikter. Etter 

rettspraksis og juridisk teori er det avgjørende hvor klart, bestemt og uttømmende utsagnet er, 

der disse tre momentene inngår i en helhetsvurdering.  

Det første momentet, vurdering av klarhet, gjelder hvor tydelig objektet for avtalen er angitt i 

det aktuelle utsagnet. Det er klart hva utsagnet gjelder, nemlig om Marte kunne tenke seg å 

begynne i en halvdagsstilling i Ås Antikvariat. Følgelig synes det første kravet å være oppfylt. 

Det kan likevel innvendes at det ikke er helt klart hvilke betingelser som følger med en slik 

stilling, da det ikke blir gjort noen direkte formulert avtale mellom partene på stedet. 

Formuleringen ”jeg tar kontakt om et par dager, for å se nærmere på detaljene”, har et noe 

uklart preg.  

Det andre momentet, vurdering av bestemthet, gjelder hvor tydelig det fremgår at avgiveren av 

det aktuelle utsagnet ønsker å forplikte seg rettslig. I utsagnet tas det liten grad av forbehold, 

noe som antyder uklarhet om utsagnet er bestemt nok.  

 RET1 :  INNLEVERING 1  
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På den ene siden kan formuleringen ”kunne du tenke deg” oppfattes som nokså bestemt, som 

taler for at det foreligger et forpliktende jobbtilbud. En alminnelig fornuftig person vil mest 

sannsynlig tolke dette som en jobbforespørsel, og at det er opp til en selv om man vil akseptere 

eller avslå tilbudet. Når Peder videre sier at han skal kontakte Marte om et par dager for å se 

nærmere på detaljene, underbygger dette bestemtheten i utsagnet.  

På den andre siden kan det argumenteres for at formuleringen ” kunne du tenke deg” ikke er 

like bestemt og tydelig som et direkte jobbtilbud. Ettersom at formuleringen er nokså uformell 

kan det fremstå som betenkelig å knytte formelle rettsvirkninger som avtalerettslige 

forpliktelser til denne typen formuleringer. I dette tilfellet kan det oppfattes som om utsagnet 

kun er ment for å kartlegge interessen hos motparten, og i tråd med denne oppfattelsen vil ikke 

utsagnet innebære noen forpliktelse fra avgiverens side.  

Samlet sett kan det dermed være grunn til å tolke det dithen at utsagnet ikke er bestemt nok til 

å være avtalerettslig forpliktende.  

Det tredje momentet, vurdering av om utsagnet er uttømmende, gjelder om utsagnet dekker 

alle de sentrale elementene i en avtale av den aktuelle typen. Peder Ås nevner eksplisitt at 

jobbtilbudet gjelder en halvdagsstilling. Imidlertid omfatter utsagnet verken starttidspunkt for 

ansettelsen, timelønn eller andre arbeidsbetingelser som naturlig inngår i en arbeidsavtale. 

Følgelig peker argumentasjonen over at utsagnet ikke kan regnes for forpliktende. Det blir ikke 

inngått noen direkte formulert avtale mellom partene, men Peder nevner imidlertid at han skal 

ta kontakt om et par dager for å se på detaljene. På den ene siden kan dette kan tolkes som om 

Peder forplikter seg overfor Marte til å informere nærmere om arbeidsbetingelsene om et par 

dagers tid. Indirekte bærer dermed utsagnet preg av å omfatte arbeidsbetingelser, noe som 

styrker vurderingen om hvorvidt utsagnet er uttømmende.  

På den andre siden kan dette tolkes indirekte som om Peder avstår fra å uttale seg om detaljene 

i arbeidsbetingelsene på det aktuelle tidspunkt der utsagnet finner sted, som trekker i motsatt 

retning. Dermed er det tvilsomt om utsagnet, ut fra en alminnelig fornuftig persons vurdering, 

er uttømmende nok til at Peder skal være rettslig forpliktet til å ansette Marte.  

Samlet sett fremstår dermed ikke utsagnet bestemt og uttømmende nok til at det kan være 

forpliktende isolert sett, når en vurderer utsagnet alene. I det følgende blir dermed 

problemstillingen hvorvidt omstendighetene kan tilsi at utsagnet likevel er forpliktende.  
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Til fordel for at omstendighetene trekker i retning av et forpliktende utsagn kan det anføres at 

Marte var ansatt i forretningen til Peder for et par år tilbake. De to partene kjenner dermed 

hverandre fra før. Faktum at Peder klappet Marte på skulderen på tidspunktet der utsagnet fant 

sted viser at det foreligger en vennlig tone dem i mellom, noe som påvirker hvilke kriterier som 

legges til grunn for dispositive utsagn. Terskelen for at et utsagn skal være forpliktende er 

nemlig lavere for bekjente. Eksempelvis ville ikke Peder formulere seg like formelt overfor en 

bekjent som han ville ha gjort overfor en fremmed. Følgelig tilsier dette at kravene til hvor 

bestemt utsagnet skal være for å fremstå som bindende reduseres.  

På bakgrunn av omstendighetene er det naturlig å anta at en del av arbeidsbetingelsene allerede 

anses som kjent, og derfor ikke trenger å uttrykkes eksplisitt. Peder kjenner til Martes 

tilknytning til forretningen, og han burde dermed være innforstått med at Marte vil anta at de 

aktuelle arbeidsbetingelsene tilsvarer eller ligger nær opp til de som gjaldt ved den tidligere 

ansettelsen. Dette senker kravet til hvor uttømmende utsagnene til Peder behøver å være.  

Til slutt kan en anføre at omstendighetene taler for at utsagnet lettere enn ellers blir ansett som 

forpliktende. Deres bekjentskap som strekker seg over flere år, samt faktum at Peder er gjort 

oppmerksom på Marte er arbeidsledig, gjør det nærliggende å anta at Peders jobbforespørsel 

oppfattes som mer forpliktende enn normalt dersom omstendighetene hadde vært annerledes.  

Den avsluttende avveiningen er dermed at Peders utsagn alene ikke er tilstrekkelig til å forplikte 

avtalerettslig. Imidlertid tilsier omstendighetene rundt utsagnet at Peder likevel kan bli 

forpliktet. Av argumentasjonen over fremkommer det at en alminnelig fornuftig person ville 

ha oppfattet Peders utsagn og opptreden som en bindende ansettelse av Marte.  

Konklusjon: På bakgrunn av sitt utsagn er Peder Ås avtalerettslig forpliktet til å ansatte Marte 

Kirkerud.   
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O P P G A V E  2 :  U G Y L D I G H E T  
 

Er handelen mellom antikvariatet og Lars ugyldig?  

Det rettslige grunnlaget er avtaleloven § 33. I henhold til denne bestemmelsen må fire 

kumulative vilkår være oppfylt for at avtalen mellom Lars og Peder skal kjennes ugyldig, og 

disse vilkårene alle må gjelde samtidig. Dermed blir problemstillingen om vilkårene er oppfylt 

i dette tilfellet.  

1) Omstendigheter 

Det første vilkåret for ugyldighet etter Lovteksten § 33 er at det må foreligge en eller flere 

omstendigheter som kan utgjøre det faktiske grunnlaget for at det uredelig å inngå avtalen, jf. 

vilkåret nedenfor under punkt 3. En omstendighet som særlig peker seg i denne 

sammenhengen er det store avviket mellom vederlag og verdi; Lars betalte 225 000 kroner 

mindre enn hva bøkene egentlig var verdt, grunnet en feilprising. Det fremkommer videre at 

Lars er en boksamler, mens Hans tvert imot er en uerfaren vikar som ikke har den samme 

kjennskap til antikvariske bøker. Forholdet mellom Hans og Lars er dermed av en slik karakter 

at det fremstår som uredelig å inngå avtalen grunnet det store avviket med hensyn på kunnskap 

om bøkene. Følgelig oppfyller de to ovennevnte forholdene  lovtekstens krav til 

omstendigheter.  

2) Kunnskap om omstendigheter  

Det andre vilkåret for ugyldighet krever at Lars kan antas å hatt kunnskap om de faktiske 

omstendighetene redegjort for under punkt 1. Den første omstendigheten ”som det maa antages, 

at han kjendte til” er Hans sin uvitenhet når det gjelder estimering av bøkenes virkelige verdi. 

Etter å ha henvendt seg til vikaren uten å få svar, får Lars eksplisitt beskjed om at Peder 

kommer tilbake om en halvtimes tid. Dette kan tolkes dithen at Hans indirekte oppfordrer Lars 

til å henvende seg til Peder istedenfor siden han er uerfaren når det gjelder antikvariske bøker. 

Dermed må Lars ut i fra forholdene antas å ha kjennskap til at Hans ikke er en erfaren selger. 

Kunnskapskravet synes følgelig å være oppfylt når det gjelder denne omstendigheten.  

Imidlertid er det usikkert om kunnskapskravet er oppfylt når det gjelder omstendigheten rundt 

bøkenes egentlige verdi. Selv om Lars visste at markedsverdien til bøkene var betydelige høyere, 

er det enkelte forhold som taler mot at han hadde kjennskap den sanne verdien av de aktuelle 
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bøkene. For det første kan Hans bekrefte at Lars ikke hadde denne kunnskapen. For det andre 

hadde ikke Lars stilt spørsmålet vedrørende rabatten dersom han hadde den nødvendige 

kunnskapen om bøkenes verdi. Dette svekker grunnlaget for å hevde at Lars selv burde forstå 

at det dreier seg om en feilprising.    

I henhold til rettspraksis er det likevel tilstrekkelig at parten burde kjenne til omstendighetene 

for at lovtekstens kunnskapskrav kan anses som oppfylt. Ved en slik utvidende tolkning av 

vilkåret blir dermed problemstillingen om Lars burde hatt kunnskap om at bøkene var priset 

feil.  

Mot dette kan anføres at Lars spurte Hans om bøkene var riktig rabattert, samt Hans sin 

bekreftelse på kunnskapsmangelen som nevnt foran. Et annet poeng er at Hans kun indirekte 

hintet til at Lars burde høre med Peder. Alternativt kunne han ha sagt eksplisitt at han var 

usikker på prisen og at han derfor ønsket å avvente handelen til Peder var tilbake, noe han ikke 

gjorde. Lars kunne selvsagt ventet til Peder kom tilbake, men dette er ikke noe man kan kreve 

av en kunde. Videre var det plassert en stor plakat med skriften ”KJEMPESALG” utenfor 

forretningen, noe som gjør det rettmessig å anta at tilbudet inkluderte store prisavslag.  

På den andre siden kan det argumenteres for at Lars, som en erfaren boksamler, burde skjønne 

at slike tilbud er svært uvanlige for antikvariater, og at det kun var snakk prisreduksjoner på 10 

til 20 prosent. Med en slik beskjeden prisreduksjon kan det dermed hevdes at Lars burde være 

innforstått med at en pris på 25 000 kroner var mistenkelig billig. Et slikt usikkerhetsmoment 

medfører i dette tilfellet en undersøkelsesplikt fra kjøpers side. Når selgeren i tillegg er uerfaren, 

blir det desto viktigere å undersøke saken nærmere. Eksempelvis kunne Lars enkelt bedt om å 

få holde av bøkene inntil han hadde forhørt seg med Peder.  

Samlet sett synes dermed kunnskapskravet å være oppfylt. Selv om ikke kjøperen hadde den 

nødvendige kunnskapen, burde han visst dette gjennom sin undersøkelsesplikt.  

3) I strid med redelighet  

Det tredje vilkåret for ugyldighet etter Lovteksten § 33 er at det ”vilde stride mot redelighet eller god 

tro” å inngå avtalen under de aktuelle omstendighetene. I henhold til lovens forarbeider og 

juridisk teori skal vurderingen basere seg på hva som er redelig og uredelig ut i fra den 

alminnelig samfunnsnorm. Forutsetningen for drøftelsen er at Lars burde kjenne til muligheten 
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for at bøkene hadde en høyere verdi, jf. foran under punkt 2, men likevel lot være å foreta 

nærmere undersøkelser før avtaleinngåelsen.  

På den ene siden må en vurdering av redelighet settes i sammenheng med drøftelsen av 

kunnskapskravet under punkt 2. Når en alminnelig aktsomhetsvurdering antyder at Lars burde 

ha avventet handelen til Peder var tilbake, må dette også få innvirkninger på 

redelighetsdrøftelsen. De samme forholdene som tilsier at Lars burde ha ventet på Peder, taler 

for at det er uredelig å inngå avtalen kontant uten å ha foretatt nærmere undersøkelser. I tillegg 

kan det hevdes å være uredelig å utnytte, dog på en indirekte måte, vikarens manglende erfaring 

med den hensikt å få en bedre pris.  

På den andre siden kan anføres at det må være tillat for Lars å gjøre en god handel. En kjøper 

er ikke berettiget til å ivareta selgerens interesser dersom disse strider mot kjøperens interesse 

i å oppnå en så lav kjøpesum som mulig. Eksempelvis er det er opp til selgeren selv å ivareta 

sine interesser ved sørge for at varene er riktig priset, samt at de ansatte besitter den nødvendige 

kompetansen for å unngå salg til feil pris. I dette tilfelle kan det nevnes at det er Peder selv som 

har lagt til rette for den uheldige situasjonen. 

Det synes likevel at det foreligger en situasjon der Lars ikke har overholdt sin 

undersøkelsesplikt, som nevnt under punkt 2, som er avgjørende i dette tilfellet ettersom han 

befinner seg i en sterkere posisjon enn vikaren. Ι tillegg unnlot han å legge av bøkene til 

situasjonen var avklart, noe som enkelt hadde latt seg gjøre. Ut i fra den alminnelige 

samfunnsnorm vil de fleste oppfatte Lars sin opptreden i den aktuelle situasjonen som lite 

tiltalende, spesielt tatt i betraktning det store avviket mellom vederlag og verdi.  Dette overveier 

faktum at Peder også må påberegnes å ha et ansvar.  

Samlet sett er det dermed mest nærliggende å konkludere med at avtaleinngåelsen er i strid med 

redelighet.  

4) Motivasjon  

 Det fjerde vilkåret for ugyldighet krever at omstendighetene nevnt foran under punkt 1 må ha 

vært slik at de ville ha virket motiverende for den som gjør ugyldigheten gjeldende.  

Her synes det å være klart at Peder ikke ville godtatt en salgspris på kroner 25 000 dersom han 

var tilstede, eller dersom feilen ble rettet opp før salget. Omstendighetene har utvilsomt vært 

motiverende for  løfteavgivelsen, og dermed er det siste vilkåret for ugyldighet klart oppfylt.  
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Hovedkonklusjon: Handelen mellom antikvariatet og Lars er ugyldig.  


