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ANGLO-AMERIKANSKE KONTRAKTSMODELLER  

INFOBREV HØSTSEMESTER 2005 
 
 
LEVERTE AVHANDLINGER 
I løpet av 2005 ble følgende studentavhandlinger levert: 
 

• Fredrik Skribeland: No waiver-klausuler og bortfall av misligholdsbeføyelser 
• Tor Sandsbraaten: Conditions, Representations, Warranties og Covenants – 

Behovet for og konsekvenser av å bruke begrepene og deres opprinnelige 
funksjoner etter engelsk rett i kontrakter regulert av norsk rett.  

• Stian Fagervold: No oral amendments - Avtalte skriftkrav i kommersielle 
avtaleforhold. De rettslige konsekvenser av brudd på skriftkrav med 
avtalehjemmel. 

 
Følgende studentavhandlinger ble levert innenfor sjøforsikring: 
 

• Silje Gundersen: Selvstendige pantehaverforsikringer 
• Ingrid Lind Groh: Fartsområde i sjøforsikring. Med særlig fokus på Norsk 

Sjøforsikringsplan kombinert med engelske særvilkår 
• Kaja de Vibe: Reassuransekontrakter underlagt norsk rett 

 
 
Avhandlingene er lagt ut på prosjektets hjemmeside 
(http://www.jus.uio.no/ifp/anglo_project/index.html) og kan finnes ved å klikke på den 
respektive tittel etter å ha valgt ”essays” i menyen til venstre: 
http://www.jus.uio.no/ifp/anglo_project/essays.html
 
 
SEMINARER OM LEVERTE AVHANDLINGER: FØRSTE SEMINAR 24. MARS 2006 

• Tor Sandsbraatens avhandling om Conditions, Representations, Warranties og 
Covenants vil bli presentert i et lunsjseminar fredag 24. mars kl. 12.00-13.30. 

• Stian Fagervolds avhandling om No oral Amendments vil bli presentert i et 
frokostseminar etter sommeren 

• Fredrik Skribelands avhandling om No waiver vil bli presentert når Fredrik er 
tilbake i Norge – han vant et Fullbright stipend og befinner seg for tiden på 
Harvard universitetet. 

 
Hvis det er interesse for en presentasjon av de sjøforsikringsrettslige avhandlinger kan 
professor Trine-Lise Wilhelmsen kontaktes. Avhandlingene er tilgjengelig på prosjektets 
hjemmeside, se ovenfor.    
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NYE VITENSKAPELIGE ASSISTENTER 

• En ny vitenskapelig assistent ble ansatt på DLA Nordics stipendordning:  
Bodil Kristine Høstmælingen. Hun skal skrive om Subject to contract klausulen 
og best efforts/reasonable efforts forpliktelser. 

 
• En ny vitenskapelig assistent ble ansatt på Forskningsrådets midler:  

Henrik Wærsted Bjørnstad. Han skal skrive om Entire agreement klausulen 
 

• En ny vitenskapelig assistent ble ansatt på midler fra Johan og Mimmi 
Wessmanns minnefond: Christopher Haugli Sørensen. Han skal skrive om et 
tema innefor sjøforsikring eller reassuranse. 

 
 

WORKSHOP 20.-21. OKTOBER 2005 
I høstsemester ble det arrangert en workshop med deltagelse fra alle våre ressurspersoner 
fra England (Ed Peel fra Oxford universitetet og Jim Percival fra British Nuclear Fuels 
Ltd) og USA (advokat Naomi Barnes), samt (på grunn av plassmangel, kun) noen 
utvalgte medlemmer av brukergruppen. Tema var hovedsaklig Lars Ole Sikkelands 
avhandling om Conditions Precedent og Material Adverse Changes klausulen. 
 
 
WORKSHOP 16. MAI 2006 
Neste workshop skal finne sted tirsdag 16. mai, igjen med deltagelse fra alle våre 
engelske og US ressurspersoner. Temaet skal være hovedsaklig Bodil Høstmælingens 
avhandling om Subject to contract klausulen og Henrik Bjørnstads avhandling om Entire 
agreement klausulen.  
 
Av hensyn til diskusjonen er det ikke ønskelig med altfor mange deltagere, derfor må vi 
begrense antall deltagere fra brukergruppen til 5-6. Hvis noen har spesiell interesse for de 
emner som vil bli diskutert, vennligst ta kontakt med prosjektets leder, Giuditta Cordero 
Moss (g.c.moss@jus.uio.no). 
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