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1 INNLEDNING 

1.1 Julian White1 

Den talentfulle rugbyspilleren Julian White, omtalt som ”probably the best prop in the 

Northern Hemisphere”, spilte for ”Saracens” (London) og det engelske landslaget da han 

inngikk i forhandlinger med klubben ”Bristol Shoguns”. Han var opprinnelig fra ”West 

Country” og ønsket etter kort tid i London å vende tilbake til hjemlige trakter hvor hans 

foreldre fortsatt bodde. Bristol Shoguns representerte således en god mulighet for ham. 

 

Etter forhandlinger signerte White for ”the Shoguns”, og forpliktet seg til å spille for 

klubben fra dagen etter at kontrakten med ”the Saracens” opphørte. Han mottok 

umiddelbart £ 15,000 som forskuddslønn fra sin kommende klubb.  

 

Uvisst av hvilken grunn, ombestemte White seg før tiltredelsestidspunktet. Han anførte at 

representanten fra Bristol under forhandlingene hadde uttalt følgende: ”If you don’t come 

to Bristol or change your mind, £15,000 has to come back”. Dette var ikke nevnt i 

kontrakten, men uttalelsen innebar likevel at han var berettiget til å trekke seg fra avtalen 

mot å tilbakebetale forskuddslønnen, mente White. Uttalelsen hadde etter sigende også 

vært en forutsetning for hans underskrift. Bristols representant kunne på sin side ikke huske 

å ha uttalt noe slikt som White mente å ha oppfattet. Dessuten påberopte Bristol Shoguns 

kontraktens ”Entire Agreement”-klausul, som utelukket at andre vilkår skulle gjelde 

mellom partene enn de som fremgikk av kontrakten. Klausulen lød som følger: 

 

”15. ACKNOWLEDGEMENT 

Each Party to this Agreement now acknowledge that this Agreement and its Schedules 

together with the documents referred to in this Agreement contain the whole agreement 

                                                 
1 White v. Bristol Rugby Ltd, [2002] I.R.L.R. 204, Queens Bench Division (Mercantile Court) 
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between the parties and that they have not relied upon oral or written representations made 

to them by other persons, its employees or agents.” 

 

Uten en slik bestemmelse, ville White hatt en viss mulighet til å trekke seg fra kontrakten 

både etter engelsk, amerikansk og norsk rett som følge av representantens utsagn. 

Problemstillingen for denne avhandlingen er i hvilken grad en ”Entire Agreement”-klausul 

medfører at partenes forpliktelser i et kontraktsforhold og tolkningen av disse må forankres 

i kontrakten. 

 

 

 

1.2 Innledende beskrivelse av ”Entire Agreement”-klausuler 

”Entire agreement”-klausul (også kalt ”integration clause”, “entire contract clause”, 

“merger clause”, “whole agreement clause”, og ,på norsk, “integrasjonsklausul”) er i 

Black’s Law Dictionary beskrevet som “[a] contractual provision stating that the contract 

represents the parties’ complete and final agreement and supersedes all informal 

understandings and oral agreements relating to the subject matter of the contract.“2 I det 

følgende vil klausulen benevnes “EA-klausul”. 

 

Når en tvist oppstår fra et kontraktsforhold, hender det at en av partene ønsker å føre bevis 

fra den prekontraktuelle fase for at avtaleforholdet består av andre vilkår enn de som 

fremgår av den skrevne kontrakt. Denne muligheten kan gå ut over forutberegneligheten 

for de kontraherende parter så vel som for tredjepersoner som har innrettet seg etter den 

skriftlige kontrakten. Videre vil omfattende bevisføring gjøre en tvist ytterligere 

kostnadskrevende. Formålet med EA-klausuler er å forhindre slik usikkerhet ved å fastslå 

                                                 
2 S. 359, ”integration clause”, og s. 237, "entire-contract clause”. 
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nøyaktig hva som er avtalt3 – kontrakten blir tilsynelatende opphøyet til et uttømmende 

uttrykk for kontraktsforholdet mellom partene.4  

 

 

 

1.3 Formålet med avhandlingen - prosjekttilknytning 

Avhandlingen inngår i prosjektet Anglo-American Contract Models ved Institutt for 

Privatrett, Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo (heretter ”prosjektet”).5 Prosjektet er 

opprettet ut fra et ønske om å belyse rettsvirkningene av at kontraktsmodeller tilpasset 

”common law”-baserte rettssystemer anvendes i avtaler underlagt rettssystemer med 

sivilrettslig tradisjon. Fordi jeg har begrenset tid og plass til rådighet for denne 

avhandlingen, fokuserer jeg hovedsakelig på engelsk og norsk rett. Valget av engelsk rett 

fremfor amerikansk, begrunnes med at prosjektet har ekspertise til rådighet innenfor 

engelsk kontraktsrett, ved Edwin Peel (University of Oxford) og Jim Percival (British 

Nuclear Fuels). Prosjekttilknytning innebærer at temaet presenteres på en måte og med et 

fokus som er forenlig med prosjektets formål og retningslinjer. 

 

I tråd med prosjektets forutsetninger behandler jeg EA-klausuler som inngår i individuelt 

fremforhandlede, kommersielle avtaler. Det avgrenses altså mot forbrukeravtaler og 

standardvilkår. Det forutsettes videre at partene har slik kjennskap til engelsk rett som er 

alminnelig for en norsk jurist.  

 

Det er tidligere skrevet en grundig avhandling vedrørende generelle rettsvirkninger av EA-

klausuler i norsk rett.6 Når jeg likevel mener det er rom for denne avhandlingen, skyldes 

                                                 
3 Warren’s Forms of Agreements, s. 101-2 
4 I engelsk rett inntas klausulen også for å forhindre at partene påberoper såkalte ”collateral warranties”, se 

punkt 2.4.1 nedenfor. Etter norske begreper er disse nærmest å betrakte som kontraktsvilkår som utgjør et 

selvstendig kontraktsforhold på siden av hovedforholdet. 
5 http://www.jus.uio.no/ifp/anglo_project/index.html 
6 Gran, Morten: Integrasjonsklausuler i kommersielle avtaler (upublisert særavhandling), Oslo 1999 
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det min delvise fokusering på klausulens virkninger i ”common law”-baserte rettssystemer, 

samt den noe ulike innfallsvinkelen i forhold til norsk rett – jeg tilsikter ikke først og fremst 

å gi en generell fremstilling av EA-klausuler, men på sider ved det norske rettssystem som 

kan medføre at slike klausuler ikke oppnår sine tilsiktede rettsvirkninger. I denne 

vurderingen ligger også et komparativt element, ved at løsningene på de ulike problemer i 

norsk og engelsk rett sammenstilles. 

 

 

 

1.4 Ulike typer entire agreement klausuler – avgrensning  

1.4.1 Kildene for kjennskap til kontraktspraksis 

Under arbeidet med denne avhandlingen har jeg gjennomgått en betydelig mengde 

rettspraksis (hovedsakelig engelsk og norsk), teori (hovedsakelig nordisk, engelsk og 

amerikansk) og kontrakter.7 Undersøkelsene har vist at de aller fleste EA-klausuler har 

nokså lik oppbygning. Det som skiller dem fra hverandre er hovedsakelig graden av 

presisering i forhold til hvilke tolkningsdata som avskjæres som grunnlag for 

kontraktsvilkår.  

 

I det følgende vil jeg først omtale de to typene EA-klausuler som oftest forekommer i 

engelsk rett, for deretter vurdere enkelte andre kontraktsbestemmelser som medfører 

liknende rettsvirkninger.  

 

 

                                                 
7 Engelske domsreferater gjengir omtvistede og relevante kontraktsbestemmelser i sin helhet, og er således 

grunnlag for kjennskap til kontraktspraksis. En innvending kunne være at det oftest er mangelfullt utformede 

klausuler som omtvistes for rettsapparatet. Etter gjennomgang av rettspraksis mener jeg det ikke er grunnlag 

for en slik innvending. Andre kilder er engelsk teori, samt Warren’s Forms of Agreements. For norsk rett har 

jeg studert eksempler gjengitt i teori, norske standardkontrakter, samt en rekke kontraktsmaler utarbeidet av 

advokatfirmaer. 
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1.4.2 Simpel EA-klausul 

Denne type klausul er beskrevet i første avsnitt i punkt 1.2 (fra Black’s Law Dictionary). 

Ordet “simpliciter” brukes av Peel, og er en forklarende beskrivelse av denne type klausul.8 

I det følgende vil jeg benytte den ”fornorskede” betegnelsen ”simpel EA-klausul” der dette 

er nødvendig for å skille den fra andre typer EA-klausuler. Et eksempel på en slik 

bestemmelse, som vil bli referert til i den videre fremstilling, er Article XVIII i Standard 

Form Norwegian Shipbuilding Contract 2000: 

 

“The Contract contains the entire contract and understanding between the parties hereto 

and supersedes all prior negotiations, representations, undertakings and agreements on 

any subject matter of the Contract.” 

 

Den simple EA-klausulen har en generell del , ” The Contract contains the entire contract 

and understanding between the parties hereto”, og en spesiell del, “and supersedes all 

prior negotiations, representations, undertakings and agreements on any subject matter of 

the Contract.” Mens den generelle delen innholdsmessig er så å si likelydende for de fleste 

klausuler, er det variasjoner hva gjelder den spesielle del. Til felles har klausulene at den 

spesielle delen fokuserer på argumentkilder fra den prekontraktuelle fase, jfr. ”prior”. I 

tillegg til de momenter som trekkes frem i den siterte bestemmelse, nevner enkelte 

klausuler også ”expectations”, ”implied terms”, ”letters of intent” og ”arrangements”. 

Bakgrunnsretten kan også tenkes nevnt, men dette har jeg ikke sett i praksis.  

 

Gjennom sin ordlyd fremhever den simple EA-klausulen kontrakten som et uttømmende 

uttrykk for kontraktsforholdet mellom partene. Begrepet ”uttømmende” kan forstås på to 

måter: For det første, slik at kontraktsdokumentet utgjør eneste argumentkilde ved 

fastleggelsen av kontraktens innhold (uttømmende i et kildeperspektiv), og for det andre, 

slik at de reguleringer som utgår fra kontraktsdokumentet ikke må tåle unntak eller 

supplering (uttømmende i et regelperspektiv).9 EA-klausulens ordlyd tilsier at 

                                                 
8 Peel, Standard Terms s. 53. 
9 Høgberg s. 56 
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kontraktsdokumentet skal være uttømmende i begge disse relasjoner.10 Vilkåret ”entire 

agreement” synes å innebære at alle kontraktsvilkår skal utgå fra kontraktsdokumentet 

(kildeperspektiv), og at kontrakten heller ikke skal kunne utfylles (regelperspektiv). Dette 

vil igjen si at de vilkår som kommer til uttrykk i kontrakten ikke skal korrigeres eller 

suppleres gjennom innfortolkning av tilleggsforpliktelser og heller ikke innskrenkes, med 

mindre dette tilsies av kontrakten selv. 

 

I norsk rett er det kun unntaksvis formelt nødvendig å vurdere om et tolkningsalternativ har 

sitt grunnlag i eller utenfor ordlyden – ved anvendelse av legalitetsprinsippet og på områder 

hvor det gjelder formkrav (slutningen en trekker må være forankret i selve dokumentet for 

å oppfylle formkravet).11 En simpel EA-klausul gjør det derfor nødvendig å foreta en 

vurdering som enn så lenge fremstår som nokså fremmed i norsk kontraktsrett. 

 

EA-klausuler kan anvendes i de fleste kontraktstyper, og det gjøres også i engelsk og 

amerikansk rett. I norsk rett, derimot synes de å være hyppigst anvendt i større 

kommersielle forhold.12 De simple EA-klausuler synes i hovedtrekk å være nokså like, selv 

om det er mindre ulikheter med hensyn til detaljgrad og språklig utforming. Av denne 

grunn vil jeg ikke her gjengi flere eksempler på slike klausuler, men heller ta ulikhetene i 

betraktning der dette er relevant. 

 

 

 

                                                 
10 Et kontraktsdokument som kun skal være uttømmende i et kildeperspektiv kan for eksempel tolkes 

analogisk, Høgberg s. 56, noe som tilsynelatende er i strid med EA-klausulens ordlyd. 
11 For paralleller mellom regler om formkrav og EA-klausuler, se Adlercreutz s. 17-18 
12 EA-klausuler synes i størst grad å bli benyttet i avtaler om kjøp og salg av aksjer, virksomhetsoverdragelser 

og låneavtaler. Klausulen blir imidlertid anvendt også i andre typer kontraktsforhold, slik at det ville være galt 

å begrense fremstillingen til de nevnte avtaletyper. 

 9



1.4.3 EA-klausul med tilkjennegivelse av “non-reliance” 

Særlig i engelsk rett inneholder EA-klausuler ofte en tilkjennegivels av ”non-reliance”. Et 

eksempel er det som i Watford Electronics Ltd v Sanderson CFL Ltd ble vurdert som EA-

klausulens ”second part”: “…no statement or representations made by either party have 

been relied upon by the other in agreeing to enter into the contract.”13 Med dette søkes 

avskåret påstander vedrørende uriktige opplysninger, som i engelsk rett kan utgjøre en 

såkalt “misrepresentation”. “Misrepresentations” danner grunnlag for ugyldighet, og 

behandles nedenfor i punkt 2.3.  

 

I engelsk kontraktsrett har uriktige opplysninger en langt mer fremtredende rolle som 

selvstendig erstatningsgrunnlag enn i norsk rett. Dette blir diskutert i neste kapittel. En 

simpel EA-klausul regulerer fastleggelsen av partenes rettigheter og forpliktelser etter 

kontrakten, og har i engelsk rett ingen innvirkning på spørsmålet om ugyldighet som følge 

av uriktige opplysninger. Av denne grunn tillegges simple EA-klausuler ofte en 

tilkjennegivelse fra partene om at ingen andre utsagn enn de som fremgår av kontrakten har 

virket motiverende ved avtaleinngåelsen. En slik kausalitet mellom utsagn og 

kontraktsinngåelse er et krav for at ”misrepresentation” skal inntre – således er formålet å 

innta en ansvarsfraskrivelse for uriktige opplysninger gjennom en “somewhat roundabout 

route”.14 

 

En slik tilkjennegivelse er ansett som mer kontroversiell enn den simple EA-klausulen i 

engelsk rett. Når det gjelder tolkningen av en slik regulering, har domstolene fremhevet at 

bestemmelsen må være tilstrekkelig klar for at de ønskede rettsvirkninger skal kunne 

oppnås.15 Hvorvidt denne typen kontraktsbestemmelse omfattes av Section 3 i 

                                                 
13 Watford Electronics Ltd v Sanderson CFL Ltd [2002] FSR 1, s. 304. 
14 Chitty 12-104. Se også McKendrick s. 712, Peel, op.cit. s. 53.  
15 Thomas Witter Ltd v TBP Industries Ltd [1996] All ER 573, 595-597. Dette klarhetskravet synes å være 

noe lempet i og med Court of Appeals avgjørelse i E A Grimstead & Son v. McCarrigan [1999], kommentert 

i McKendrick på s. 712.  
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Misrepresentation Act 1967, som begrenser adgangen til å fraskrive seg ansvar for 

misrepresentations, er et spørsmål av “notorious uncertainty”. 16 

 

En tilkjennegivelse av ”non-reliance” har et noe annerledes formål enn den simple EA-

klausulen ved at den utgjør en slags ansvarsfraskrivelse. Det kan nok derfor diskuteres om 

de to typer klausuler i det hele tatt bør behandles samlet. Men tross ulikhetene, er det også 

mange likheter. Den mest betydelige er at begge typer bestemmelser søker å holde partene 

utelukkende til hva som er skrevet i kontrakten.  

 

 

 

1.4.4 Avgrensning 

Ansvar for ”misrepresentations” er i engelsk rett behandlet som et spørsmål om ordinært 

privatrettslig erstatningsansvar, og følger ikke reglene om kontraktsansvaret. Å behandle 

begge typer bestemmelser i denne avhandlingen ville betinge en grundig gjennomgang av 

erstatningsgrunnlaget for lovfestet og alminnelig erstatningsansvar så vel som 

kontraktsansvaret.17 I forhold til tiden jeg har til rådighet for denne avhandlingen ville et 

slikt opplegg bli altfor omfattende. Det er imidlertid vanskelig å forklare virkeområdet til 

den ene typen EA-klausul uten å samtidig gi en viss fremstilling av den andre.  

 

                                                 
16Det har vært uttalt, som obiter dictum, at formålet med denne typen regulering ikke er å fraskrive ansvaret 

for “misrepresentations”, men å hindre en “misrepresentation” fra å oppstå (“reliance” er et krav for at et 

utsagn skal kunne utgjøre en “misrepresentation”). Således skulle reguleringen ikke omfattes av 

Misrepresentation Act 1967, jfr. Watford Electronics, avsnitt 41: “Liability in damages under the 

Misrepresentation Act 1967 can arise only where the party who has suffered the damage has relied upon the 

representation. Where both parties to the contract have acknowledged, in the document itself, that they have 

not relied upon any pre-contract representation, it would be bizarre (unless compelled to do so by the words 

which they have used) to attribute to them an intention to exclude a liability which they must have thought 

could never arise”. I Thomas Witter Ltd v TBP Industries Ltd. I E A Grimstead & Son v. McCarrigan ble 

dette spørsmålet holdt åpent.  “[T]he law is in a bit of a mess on this issue”, jfr. Peel, Standard Terms, s. 44. 
17 Det lovfestede erstatningsansvar for misrepresentation følger av Misrepresentation Act 1967. 
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Siden emnet for avhandlingen er ”entire agreement clause”, velger jeg å fokusere på simple 

EA-klausuler i det følgende. Jeg vil likevel gi en kort fremstilling av reglene om 

”misrepresentation”, da dette er en forutsetning for å forstå hvilke rettsvirkninger en slik 

kontraktsregulering har i engelsk rett.  

 

 

1.5 Kontraktsreguleringer av liknende karakter 

1.5.1 ”Written modification clause” 

”Written modification”-klausuler innebærer at alle endringer i avtalen må gjøres skriftlig 

for å være gyldige.18 Denne typen klausuler er beslektet med EA-klausuler ved at det 

skrevne tilstrebes som en uttømmende angivelse av partenes forpliktelser.19 

 

Fokuset er imidlertid forskjellig i de to typer klausuler, da en EA-klausul i særlig grad 

fokuserer på de prekontraktuelle forholds betydning for avtalens innhold, mens en ”written 

modification” klausul fokuserer på de etterfølgende. Dersom partene ønsker 

forutberegnelighet i form av at alle vilkår skal være hjemlet i kontraktsdokumentet bør de 

derfor innta både en EA-klausul og en ”written modification” klausul.20 
 

Et tilsvarende resonnement kan foretas for bestemmelser om avtalt skriftform som et krav for at gyldig avtale 

skal være inngått. Selv om slike bestemmelser særlig knytter seg til avtaleinngåelsen, er formålet å la 

kontraktsdokumentet være et uttømmende uttrykk for rettsforholdet mellom partene.  

 

 

 

                                                 
18 For sammenhengen mellom slike klausuler og simple EA-klausuler, se Adlercreutz s. 23. 
19 Hagstrøm s. 128. 
20 Under prosjektets workshop 16. mai 2006, ble disse således omtalt som ”sister clauses” av professor Edwin 

Peel. 
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1.5.2 Forbud mot ”sideløpere” 

Denne typen regulering presiserer hvilke personer som er legitimert til å vedta avtalevilkår 

som avviker fra en opprinnelig kontraktsmal.21 Dette er mest praktisk i forhold til 

standardkontrakter i trepartsforhold hvor hovedmannen søker å forhindre at hans 

representanter inngår avtaler med innhold som avviker fra det av ham utarbeidede 

standardformular. En slik bestemmelse var inntatt i avtalen mellom partene i Rt. 1992 s. 

295 (Custos). 

 

Siden standardvilkår ikke omhandles i denne fremstillingen, vil jeg ikke gå nærmere inn på 

dette. 

 

 

 

1.6 Generelt om ”boilerplates” 

De såkalte ”boilerplate”-klausuler, som EA-klausulen er et eksempel på,22 er 

kontraktsbestemmelser som kan inngå i svært mange ulikeartede kommersielle 

kontrakter.23 De er i Black’s Law Dictionary beskrevet som ”[r]eady-made or all-purpose 

language that will fit in a variety of documents”, alternativt “[f]ixed or standardized 

contractual language that the proposing party views as relatively nonnegotiable”. Dette 

siste moment er viktig – ”boilerplate”-klausuler er sjelden gjenstand for forhandlinger og 

fremstår som bestemmelser som inntas mer av vane enn av grundige overveielser, i alle fall 

i engelsk rett.  

 

I sin bok ”International loans, bonds and securities regulation” har Philip R. Wood gjengitt 

et brev fra en advokat som indikerer enkelte parters oppfatning av slike klausuler.24 

Klienten bes om å se gjennom et kontraktsforslag, og i forbindelse med forslagets punkt 14 
                                                 
21 Ramberg s. 265. 
22 McKendrick s. 440. 
23 Christou s. 1. 
24 Wood s. 407. 
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(”Boiler-plate”) skriver advokaten: ”You can mostly skip this part, Al, since it’s the 

boilerplate.” 

 

 

1.7 EA-klausulens kontraktsrettslige plassering 

1.7.1 Innledning  

Ved å fremheve kontrakten som uttømmende, gjør EA-klausulen det nødvendig å operere 

med en del distinksjoner som kan virke fremmedartede for norske jurister. For å gi en 

oversikt over klausulens mulige rettsvirkninger, vil jeg i dette punkt plassere bestemmelsen 

i en kontraktsrettslig kontekst. Fremstillingen tar først for seg hva det vil si at kontrakten 

skal utgjøre den hele avtale (punkt 1.7.2). Deretter vurderes hvorvidt en kontrakt kan være 

generelt uttømmende (punkt 1.7.3). 

 

 

 

1.7.2 Hva vil det si at kontrakten skal utgjøre ”the entire agreement”? 

UNIDROIT Principles art 2.1.17 inneholder følgende regulering av EA-klausuler: ”A 

contract in writing which contains a clause indicating that the writing completely embodies 

the terms on which the parties have agreed cannot be contradicted or supplemented by 

evidence of prior statements or agreements. However, such statements or agreements may 

be used to interpret the writing.”  

 

I PECL art 2:105(1), jfr (3), finnes en tilsvarende regulering for individuelt 

fremforhandlede avtaler. Det forutsettes dog i artikkelens tredje ledd at man gjennom 

kontraktsregulering kan forhindre bruk av partenes ”prior statements” også ved 

”interpretation” av den skrevne kontrakt. Siden tredje ledd eksplisitt nevner at en slik 

bestemmelse kan inntas, synes ikke denne virkning å følge av en simpel EA-klausul som 

reguleres av artikkelens øvrige bestemmelser. Vedrørende simple EA-klausuler legger jeg 

derfor til grunn at PECL inneholder en tilsvarende regulering som UNIDROIT Principles. 
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Haaskjold uttaler at det må være ”full anledning til å se hen til utenforliggende 

tolkningsdata hvor disse kan bidra til å kaste lys over en ellers uklar eller ufullstendig 

ordlyd” selv om avtalen inneholder en EA-klausul.25 Dette virker fornuftig, men problemet 

er fortsatt å vurdere grensegangen mellom når en kaster lys over en uklar eller ufullstendig 

ordlyd, og når en tolker eller utfyller kontrakten på en måte som medfører supplering eller 

korrigering. Som eksempel kan nevnes en kontrakt vedrørende vedlikehold av ”bygget 

industriveien 15”. Under forhandlingene kan det ha blitt forutsatt at ”bygget” ikke bare 

skulle innbefatte bygningsmassen, men også deler av interiøret. Spørsmålet i forhold til 

EA-klausulen vil være om dette utgjør en tilleggsforpliktelse i forhold til ordlydens 

regulering, noe som igjen vil avhenge av om ”bygget” kan sies å være et så vidt begrep at 

det er egnet til å omfatte interiøret. 

 

Selv om EA-klausulen etter dette synes å ha begrenset betydning i forhold til tolkning, har 

enkelte en klar oppfatning av at EA-klausuler søker å frata argumentkilder utenfor 

kontrakten for relevans også for tolkningsprosessen. CISG Advisory Council har således 

uttalt at EA-klausuler har to formål: For det første, ”to bar extrinsic evidence that would 

otherwise supplement or contradict the terms of the writing”, og for det andre ”to prevent 

recourse to extrinsic evidence for the purpose of contract interpretation”.26 

 

I engelsk og amerikansk rett er skillet mellom tolkning og supplering/korrigering relevant 

også uten en EA-klausul, fordi den såkalte ”Parol evidence rule” begrenser adgangen til å 

føre bevis for oppfatninger som strider mot eller supplerer ordlyden.27 Dette illustreres av 

Perrylease Ltd v Imecar AG:28 Imecar, et sveitsisk bilutleiefirma, etablerte seg i England 

og inngikk leasingavtaler for et stort antall biler med Perrylease. I mai 1979 inngikk 

partene en leasingavtale hvoretter Imecar stilte kausjonsgaranti for ”the proposed leasing”. 

                                                 
25 Haaskjold s 109. 
26 CISG AC Opinion No. 3, punkt 4.1. 
27 Se punkt 2.2.5 nedenfor. 
28Perrylease Ltd v Imecar AG [1988] 1 W.L.R. 463. 
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I etterkant av denne avtale ble det inngått flere nye leasingavtaler mellom partene. Da 

Imecar innstilte virksomheten i august 1980, uten å kunne gjøre opp for seg i forhold til 

Perrylease, ble det spørsmål om garantiene for ”the proposed leasing” også omfattet de 

leasingavtaler som var inngått etter avtalen av mai 1979. Spørsmålet var om dette innebar 

en supplering av avtalen som dermed ville være i strid med ”Parol evidence rule”. 

Dommeren uttalte at det dreide seg om å “identify "the proposed leasing" to which each 

guarantee refers” (s. 470), og at det derfor ikke var tale om en supplering. Det ble avgjort 

at garantiene omfattet også de senere inngåtte leasingavtaler. 

 

Siden EA-klausulen fremhever kontrakten som en uttømmende regulering, må en stille 

følgende spørsmål: Er det aktuelle vilkår hjemlet i kontraktsdokumentet?29 Dersom dette 

besvares negativt, vil tolkningsalternativet være i strid med EA-klausulens ordlyd. I denne 

vurderingen vil det forekomme gradsforskjeller som det ikke er mulig å gjøre generelt rede 

for – spørsmålet må avgjøres etter en konkret vurdering i hver enkelt sak. Her vil jeg kun 

nevne at dette skjønnsmessige innslag kan åpne for økt betydning av reelle hensyn. 

 

 

 

1.7.3 Kan en kontrakt generelt være uttømmende? 

Når kontrakten inneholder en klar regulering i forhold til det aktuelle tvistespørsmål, enten 

ved klar ordlyd eller gjennom klare kontraktsbaserte formåls- eller 

sammenhengsslutninger, er det opplagt at kontrakten kan være uttømmende – den 

inneholder en regulering som er egnet til å løse det aktuelle spørsmål. 

 

I andre tilfeller, hvor ordlyden er taus i forhold til det oppståtte tvistespørsmål, er 

situasjonsbildet mer variert. I disse tilfellene vil kontrakten kunne inneha en klar løsning 

hvis den gir grunnlag for motsetningsslutninger eller klare analogislutninger. Men 

                                                 
29 Legalitetsprinsippet i forvaltnings- og strafferetten inneholder en liknende vurdering. Se Graver, 

Alminnelig forvaltningsrett s. 74, Andenæs, Alminnelig strafferett s. 104. 
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situasjonen kan også være slik at kontraktsdokumentet verken direkte eller indirekte gir 

noen løsning. Selv med den mest omstendelige og detaljerte kontrakt vil det være vanskelig 

å ta høyde for alle eventualiteter. En kan for eksempel tenke seg tilfeller hvor det er klart at 

erstatningsgrunnlag foreligger, men hvor utmålingsprinsippene i kontrakten fremstår som 

uklare for det konkrete hendelsesforløp. Å hevde at en kontrakt på generell basis er 

uttømmende vil i en slik situasjon vanskelig kunne utgjøre en realitet, med mindre man er 

villig til å akseptere en viss grad av vilkårlighet.30 I tilfeller som dette kan det være særlig 

problematisk å håndheve EA-klausulen. Dette omhandles nedenfor i punkt 4.2.7. 

 

 

 

1.8 Rettskilder og metode  

1.8.1 Norsk rett 

Rettskildebildet  

EA-klausuler er blitt mer og mer vanlige i avtaler med norsk lovvalg gjennom de siste 

årtier. Likevel foreligger svært få avgjørelser som direkte omhandler denne type 

bestemmelser – Rt. 1992 s. 796 (Pepsico), og underrettenes avgjørelser i tilknytning til 

denne saken, fremstår som de eneste eksempler.31 Jeg har henvendt meg til ulike 

voldgiftsdommere, uten at de kunne erindre avgjørelser hvor det hadde vært spørsmål om 

rettsvirkningene av en EA-klausul. Rettskildebildet synes å være det samme i svensk og 

dansk rett.32  

 

                                                 
30 Høgberg s. 57. 
31 Det finnes dog eksempler på saker hvor det har vært tvist vedrørende kontrakter som inneholder en EA-

klausul, uten at klausulens betydning har vært tvistetema.  
32 Jeg har foretatt omfattende rettskildesøk i de svenske og danske søkemotorer som tilsvarer Lovdata 

(henholdsvis ”Rättsbanken” og ”UfR Online”) uten å ha funnet eksempler på at EA-klausuler er vurdert av 

domstolene. 
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Det foreligger en upublisert voldgiftsdom av 22. januar 1981 hvor EA-klausulens rettsvirkninger ble vurdert 

meget restriktivt.33 At avgjørelsen er upublisert taler mot å tillegge den særlig vekt, og i samme retning taler 

det at man i nyere teori synes å være mer åpen for at denne type klausuler tillegges visse rettsvirkninger. 

 

Selv om vi har lite rettspraksis som direkte vedrører EA-klausuler i norsk rett, vil særlig 

høyesterettspraksis bli anvendt i det følgende for å begrunne synspunkter og argumenter 

som er relevante for denne type kontraktsbestemmelser. 

 

EA-klausuler er imidlertid behandlet i en rekke kontraktsrettslige fremstillinger, samt i 

UNIDROIT Principles og PECL.34 I juridisk teori er klausulen gjennomgående presentert 

nokså kortfattet, slik at det kun skisseres hvilke rettsvirkninger den kan tenkes å få. 

Unntakene er Høgberg, som behandler klausulen i et eget underkapittel,35 og Gran, som har 

skrevet en hel studentavhandling om emnet.36 Sistnevnte avhandling er imidlertid 

upublisert, noe som begrenser dens rettskildemessige betydning. 

 

Jeg vil ikke gi noen generell fremstilling av norsk rettskildelære i denne avhandlingen, men 

i det følgende vurdere to særlig relevante problemstillinger: Betydningen av utenlandsk rett 

som rettskilde i norsk rett og den rettskildemessige betydningen av UNIDROIT Principles 

og PECL. 

 

 

Utenlandsk rett som rettskilde i norsk rett 

For tolkning av kontrakter hevdes det undertiden at utenlandsk rett kan få betydning på 

særlig to måter.37 For det første, ved at man vektlegger synspunkter fra rettssystemer som i 

stor grad likner det norske. Dette gjøres særlig i forhold til de andre nordiske landene, og 

                                                 
33 Dommere var Knut Mehl, Jørgen Bull og Stig Norlund. 
34 For betydningen av disse regelsett i norsk rett, se straks nedenfor i inneværende punkt. 
35 Høgberg kap. 4.7. 
36 Se note 6 ovenfor. 
37 Høgberg s. 182. 
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det ville derfor være relevant å ta i betraktning hvordan man der forholder seg til EA-

klausuler.38  

 

Dessuten hevder enkelte at fremmed rett kan få betydning ved fortolkningen av 

kontraktsbestemmelser som har sin bakgrunn i det fremmede rettssystem.39 EA-klausulen 

er typisk en slik bestemmelse. Det finnes formuleringer i norsk juridisk teori som går i 

retning av at avtalevilkårs forhistorie og bakgrunn har generell relevans når 

rettsvirkningene av vilkårene skal fastlegges etter norsk rett.40 De kilder det vises til for å 

underbygge en slik påstand er for det meste relatert til betraktninger vedrørende 

standardvilkår eller avtaledokumenter som anvendes internasjonalt, gjerne innen sjø- og 

fraktrett.41 Slike dokumenter er gjerne utarbeidet med basis i et spesifikt rettssystem og 

med sikte på bruk innenfor et spesifikt område. Opprinnelsen, og dermed også 

forutsetningene for reguleringene blir på denne måten lettere tilgjengelig. For individuelt 

fremforhandlede avtaler, som fremstillingen begrenses til, er disse størrelser ofte mer 

uklare. 

 

Betraktninger vedrørende forhistoriens betydning ved tolkningen av standardvilkår (særlig 

såkalte ”agreed documents”) kan derfor ikke overføres til tolkning av individuelt 

fremforhandlede avtaler uten videre.42 For norsk retts vedkommende hevder enkelte at man 

ikke kan slutte fra kontrakters engelske eller amerikanske bakgrunn at dette vil influere 

tolkningen etter norsk rett (forutsatt norsk lovvalg).43 Det er dermed ikke belegg for å si at 

”det er på det rene” 44 at man ved fortolkningen i norsk intern rett generelt må ta hensyn til 

                                                 
38 Hagstrøm s. 78. 
39 Høgberg s. 182. 
40 L.c., Gran s. 7. 
41 Gran viser således på s. 7, note 38, til Huser s 476, som på det angitte sted kun skriver om betydningen av 

standardvilkårs forhistorie, og til Schmidt, Frakträtt s. 48 (”…dokument som annvändes internationellt…”). 
42 Haaskjold s 183, Huser s. 476-477. 
43 Selvig i TfR 1986 s. 1-26, særlig på s. 19-22. For tilsvarende standpunkt, se Moss, Harmonised contract 

clauses (kommende publikasjon – sidetall utilgjengelig). 
44 Høgberg s. 182. 
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kontraktens rettsvirkninger i opprinnelseslandet. Et slikt standpunkt kunne kanskje vært 

forankret i partenes forutsetninger dersom de med klausulen tilsiktet en løsning tilsvarende 

den som gjelder i for eksempel engelsk eller amerikansk rett. Det må imidlertid tas i 

betraktning at partene har latt kontraktsforholdet være underlagt norsk rett selv om de har 

hatt mulighet til å foreta et annet lovvalg. Det kan derfor være problematisk å tillegge dem 

en forutsetning om at tolkningsprinsipper og regler fra et annet rettssystem skal følges. 

 

Denne forutsetningen blir enda vanskeligere å forholde seg til dersom en spør seg hvilket 

engelskspråklig lands rett som i så tilfelle skulle være retningsgivende. Den eneste 

indikator er det engelske språk, som blant annet brukes i USA, England og India, alle med 

egne og forskjelligartede ”common law”-baserte rettssystemer. Det lar seg således ikke 

gjøre å påvise de forutsetninger som ligger til grunn for avtaleverkets utforming ut fra 

partenes språkvalg.45  

 

På denne bakgrunn vil jeg i den følgende fremstilling ikke vektlegge engelsk rett som 

rettskilde under vurderingen av klausulens rettsvirkninger i norsk rett. 

 

 

De anasjonale kilder  

Blant rettsstoff som ikke har tilknytning til nasjonal rett vil jeg trekke frem UNIDROIT 

Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles) og Principles of 

European Contract Law (PECL). For denne avhandlingen forutsetter jeg at det ikke er 

henvisninger til slik anasjonal rett i partenes avtale. 

  

1) UNIDROIT Principles 

UNIDROIT Principles kan betraktes som en modellov.46 Prinsippene er resultatet av et 

mangeårig internasjonalt samarbeid gjennom det politisk uavhengige organet 

                                                 
45 Moss, op.cit. 
46 Bonell s. 170 flg., Haaskjold s 89 flg. 
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UNIDROIT.47 I betydelige deler fremstår dette regelsettet som en generalisering av 

CISG.48 Siden den norske kjøpslov, som bygger på CISG, i store trekk er en kodifisering 

av norske alminnelige kontraktsrettsrettslige prinsipper, kunne UNIDROIT Principles 

tenkes å ha relevans i norsk rett. Regelsettet er imidlertid ingen konvensjon og utgjør kun 

anbefalte løsninger med større eller mindre argumentasjonsverdi. Grunnlaget for regelsettet 

er en harmonisering av løsninger som finnes i ”many, if not all, legal systems”, samt 

enkelte løsninger som anses for å være hensiktsmessige.49 

 

I tråd med den økende grad av internasjonalisering innen kontraktsretten synes man i 

nordisk juridisk teori å anse UNIDROIT Principles for å ha generell relevans; uavhengig av 

om partene har hatt regelsettet i tankene ved kontraktsinngåelsen.50 Den ledende 

oppfatning synes å være at UNIDROIT Principles kan få størst betydning der løsningen i 

norsk rett er usikker.51 Prinsippene vil imidlertid ha vanskeligheter med å slå igjennom der 

løsningene avviker fra norsk rett.52  

 

Særlig interessant for denne avhandlingen er det at UNIDROIT Principles inneholder visse 

reguleringer som tar sikte på å forene kontraktsbestemmelser med ”common law”-

bakgrunn med rettssystemer fra sivilrettslige tradisjoner.53 UNIDROIT Principles art. 

2.1.17 vedrørende EA-klausuler er et godt eksempel. På bakgrunn av internasjonaliseringen 

av norsk kontraktsrett skulle det etter dette være grunnlag for å tillegge UNIDROIT 

Principles en viss vekt ved reguleringen av EA-klausuler i norsk rett – i alle fall hvis 

rettstilstanden fremstår som usikker. 

                                                 
47 Organet består av 58 medlemsstater fra alle fem kontineter, deriblant de nordiske land, se Hagstrøm s 61, 

Haaskjold s. 90. 
48 Hagstrøm s. 63. 
49 Forordet til UNIDROIT Principles s. viii. 
50 Heggberget/Nyland s 287 og 289, Hagstrøm s. 61 flg., Haaskjold s 92-93. For tilsvarende standpunkt i 

svensk rett, se Hultmark s. 662-663. 
51 Heggberget/Nyland s 289 og 304, Hagstrøm s 63. 
52 Heggberget/Nyland s. 289. 
53 Hagstrøm s 63. 
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2) Principles of European Contract Law (PECL) 

PECL er utarbeidet av the Commission on European Contract Law, som er en selvoppnevnt 

gruppe av fremtredende europeiske jurister fra EUs medlemsland. Formålet har vært å 

utarbeide et grunnlag for en felles europeisk kontraktsrett.54 PECL og UNIDROIT 

Principles er stort sett bygget opp etter samme mønster.55 Når det gjelder relevans og vekt i 

forhold til norsk kontraktsrett, synes PECL å være sidestilt med UNIDROIT Principles,56 

slik at disse er egnet til å supplere hverandre.57  

 

 

 

1.8.2 Engelsk rett 

Engelsk rett er i stor grad domstolskapt,58 og rettspraksis er således en svært viktig kilde 

for kunnskap om det engelske rettssystemet. Fremstillinger av engelsk kontraktsrett 

inneholder ofte nærmest utallige henvisninger til rettspraksis.59 

 

Engelske prejudikater består av ”binding” og ”persuasive precedents”. House of Lords’ 

avgjørelser binder alle rettsinstanser bortsett fra den selv, Court of Appeal binder lavere 

domstoler og også den selv, mens avgjørelser fra High Court er bindende for lavere 

domstoler, men ikke for andre dommere i High Court.60  

 

Rettspraksis’ sentrale rettskildemessige posisjon fører til at annet rettsstoff som lovregler 

og forarbeider finnes i mindre utstrekning enn vi kjenner fra norsk rett. Dermed blir selv 

                                                 
54 PECL art 1.101(1) og PECL Introduction s. xvii, Haaskjold s 91. 
55 Hagstrøm s. 62. 
56 Hagstrøm s. 61 flg, særlig s. 63. 
57 Heggberget/Nyland s. 267-268. 
58 Keenan s. 168 
59 Chittys fremstilling har et domsregister på vel 350 sider med rundt 30 domsreferanser på hver av dem. 
60 Rivlin s. 125. 
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avgjørelser fra High Court relevante når gjeldende rett skal fastlegges - inntil det foreligger 

en avgjørelse om samme spørsmål fra en domstol høyere opp i hierarkiet. Man henviser 

derfor til High Court-avgjørelser i langt større grad enn man i norsk rett viser til 

tingrettsavgjørelser. Selv om High Courts avgjørelser ikke er bindende for denne instansen, 

vil tidligere avgjørelser bli ansett som ”decisions … of strong persuasive authority”.61 

 

Med den tiden jeg har til rådighet er det ikke mulig å få en selvstendig oversikt over all 

relevant rettspraksis. Min primærkilde til kunnskap om engelsk rett er derfor den 

bearbeidelse av rettspraksis som er foretatt i engelsk juridisk teori. Når det er sagt, reiser 

denne avhandlingen en del problemstillinger som ikke er behandlet utførlig i juridisk teori. 

På disse områder har jeg foretatt omfattende søk etter engelsk rettspraksis. ”Westlaw 

International”, en søkemotor som likner ”Lovdata”, har vært et nyttig og effektivt verktøy i 

denne prosessen. 

 

 

 

1.9 Behandlingen videre – avgrensning 

I det følgende vil jeg først gi en oversikt over EA-klausuler slik de oppfattes i engelsk rett, 

samt behandle sider ved det engelske rettssystem som har betydning for slike klausulers 

rettsvirkninger (kapittel 2). Enkelte henvisninger vil også bli gjort til amerikansk rett. Før 

jeg behandler EA-klausuler i forhold til norsk rett (kapittel 4), vil jeg foreta en komparativ 

drøftelse vedrørende de mest relevante forskjellene mellom norsk og engelsk rett (kapittel 

3). 

 

Fremstillingen avgrenses mot behandling av ugyldighetsspørsmålet i norsk rett, slik at det i 

det følgende fokuseres på EA-klausulers virkninger ved fastleggelsen av partenes 

kontraktsforpliktelser. Grunnen er at ugyldighet nokså sjelden statueres i kommersielle 

forhold, og at EA-klausulen vanskelig kan ha særlig innvirkning overfor dette spørsmålet. 

                                                 
61 Keenan s. 168. 
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Selv om ugyldighetsreglene ikke kan fravikes ved avtale, er det imidlertid ikke helt 

utenkelig at EA-klausuler kan ha en viss betydning for enkelte vurderinger etter disse 

regler. En kunne for eksempel tenke seg at terskelen for redelighetsvurderingen etter avtl. § 

33 ble hevet noe når avtalen inneholder en slik klausul. Men disse spørsmål blir altså ikke 

behandlet i denne avhandlingen. Avtalerevisjon og forholdet til den alminnelige 

lojalitetsplikt i norsk kontraktsrett behandles dog i punkt 4.3.  

 

Avhandlingen avgrenses videre mot spørsmål vedrørende vedtakelse av EA-klausulen. 

Strenge krav til vedtakelse har vært anvendt som ledd i såkalt ”skjult avtalesensur”.62  

Siden fremstillingen forutsetter at kontraktene er individuelt fremforhandlede, synes dette 

imidlertid å være mindre praktisk.  

                                                 
62 Hagstrøm i LoR 1994 s. 164. 
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2 ENGELSK RETT 

2.1 Innledning 

Ved å fremheve kontrakten som et uttømmende uttrykk for partenes forpliktelser, søker 

partene gjennom en EA-klausul å prekludere andre argumentkilder enn kontrakten som 

grunnlag for kontraktsforpliktelser. For å kunne gjøre seg opp en mening om EA-klausulers 

faktiske rettsvirkninger er det nødvendig å analysere på hvilket grunnlag slike 

argumentkilder har betydning ved kontraktstolkning ellers i engelsk rett.  I dette kapittel 

behandles først relevante sider ved engelsk kontraktsrett og deretter foretas en drøftelse av 

EA-klausulers rettsvirkninger.  

 

Innledningsvis gis en oversikt over relevante aspekter ved engelsk tolkningslære (punkt 

2.2) samt over skillet mellom prekontraktuelle utsagn som grunnlag for 

kontraktsforpliktelser og slike utsagn som grunnlag for ugyldighet (punkt 2.3). Etter å ha 

drøftet disse nødvendige forutsetninger for forståelse av EA-klausuler i engelsk rett, 

behandles klausulenes rettsvirkninger i punkt 2.4. 
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2.2 Kontraktstolkning i engelsk rett 

2.2.1 Skillet mellom “determination of terms” og etterfølgende “interpretation” 

I engelsk kontraktsrett skilles det mellom å fastlegge kontraktens vilkår og etterfølgende 

”interpretation” av disse.63 ”Interpretation” fremstår i engelsk rett som et snevrere begrep 

enn hva vi legger i ”tolkning”, og har tradisjonelt ligget nær en ren språklig forståelse av 

ordlyden. Grensegangen mellom de to prosesser kan også beskrives som et spørsmål om 

hva som er sagt eller skrevet, i motsetning til hva som er ment.64  

 

Når det gjelder fastleggelsen av avtalens vilkår, er det et helt grunnleggende spørsmål 

hvorvidt partene har ment, ut fra en objektiv vurdering av partsutsagnene, at kontrakten 

skal være et uttømmende uttrykk for kontraktsforholdet. Kun dersom så er tilfellet 

medfører ”Parol evidence rule” at bevis for andre vilkår, såkalt ”extrinsic evidence”, ikke 

kan føres for å ”add to, vary or contradict” den skrevne kontrakten.65 Med ”extrinsic 

evidence” menes ”evidence not contained in the document”.66 Tidligere kontraktsutkast, 

forhandlinger og korrespondanse m.m. skulle dermed være utelukket som bevis. På denne 

måten tvinger ”Parol evidence rule” rettsanvenderen til å fastlegge avtalens vilkår før han 

gjennomfører den etterfølgende tolkningen. I rettssystemer som mangler en slik regel er 

denne prinsipale øvelsen unødvendig fordi bevis uansett kan føres for å korrigere eller 

supplere kontrakten. Med hensyn til bevisførselen er det da unødvendig å vurdere hvorvidt 

det påberopte vilkår inngår i kontrakten eller om det er utenforliggende.  

 

                                                 
63 I juridisk teori behandles fastleggelsen av avtalens vilkår og den etterfølgende tolkning atskilt. Se 

Furmston, kapittel 6, ”the contents of the contract” (hvor han ikke behandler “interpretation”), McKendrick 

kapittel 8 (“The terms of the contract”) i forhold til kapittel 11 (“The  interpretation of contracts”), Poole 

kapittel 5A (”Content”) i forhold til kapittel 5B (”Interpretation”). 
64 Furmston s. 135. 
65 Se punkt 2.2.5 nedenfor.  
66 Treitel s. 192. Se også Lewison s. 70, Chitty 12-095. 
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Gjennom en EA-klausul søker partene å uttrykke en intensjon om at kontraktsdokumentet 

skal inneholder den hele avtale, og at kontraktens vilkår dermed skal finnes innenfor 

kontraktsdokumentets ”four corners”. I så måte medbringer klausulen klarhet vedrørende et 

avgjørende premiss for at ”Parol evidence rule” skal komme til anvendelse. Som jeg skal 

drøfte senere, er ”Parol evidence rule” i dag gjenstand for en rekke unntak, hvorav enkeltes 

anvendelse kan forhindres gjennom en EA-klausul. 

 

Når det gjelder ”interpretation”, er det en forutsetning for denne prosessen at kontraktens 

vilkår allerede er fastlagt. ”Interpretation” skulle derfor være egnet til å falle utenfor 

virkeområdet til EA-klausuler i engelsk rett.67 Hvorvidt dette er tilfellet er imidlertid ikke 

avklart.68 

 
Også i amerikansk rett legges et slikt skille til grunn.69 Farnsworth oppsummerer 

problemstillingen slik: ”[W]here does ”interpretation” end and “contradiction” or”addition” 

begin?”70 

 

 

 

2.2.2 Tolkning av kontrakter i engelsk rett – enkelte utviklingstrekk 

Formålet med kontraktstolkning i engelsk rett er å fastlegge partenes gjensidige intensjon 

med de ord og uttrykk som anvendes i kontrakten.71 Det som søkes fastlagt er imidlertid 

ikke partenes subjektive intensjoner, men en ut fra kontrakten objektivt fastlagt intensjon.72 

Det avgjørende er hva en rimelig fornuftig person i en tilsvarende situasjon ville ment med 

                                                 
67 Et slikt standpunkt ble bekreftet muntlig av professor Ed Peel under prosjektets workshop 16.mai 2006. 
68 Se punkt 2.4.3 nedenfor. 
69 Murray s 396. 
70 Farnsworth II s 315. 
71 Lewison s. 18-19: ”to ascertain what the mutual intentions of the parties were as to the legal obligations 

each assumed by the contractual words in which they sought to express them.” 
72 Lewison s. 22: ”For the purpose of the construction of contracts, the intention of the parties is the meaning 

of the words they have used. There is no intention independent of that meaning.”  
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en tilsvarende kontraktsbestemmelse. Partenes situasjon ved kontraktsinngåelsen kan 

beskrives som “the matrix of facts” eller kontraktens ”background”.73  

 

Ordlyden skal i utgangspunktet bli tillagt sin “natural and ordinary meaning”74 forutsatt at 

bakgrunnen ikke indikerer at noe er “gått galt” ved utformingen av kontrakten.75 Tidligere 

bestod denne prosessen av en nærmest formell leksikalsk tilnærming, mens den ”naturlige 

forståelse” nå fastlegges ut fra den faktiske kontekst og ved at man vektlegger ”common 

sense principles”.76 Denne tilnærmingen er blitt betegnet som ”contextualism”, i 

motsetning til ”literalism”.77 

 

I tråd med denne utviklingen viser rettspraksis en økende vilje til å tolke kontrakter i tråd 

med det som fremstår som en ”commercially sensible construction”.78 Det kan være en fin 

grense mellom slik tolkning og korrigering av avtalen, og de ulike dommere har 

tilsynelatende ulik oppfatning av hvor grensen går.79 I hvilken utstrekning slike 

rimelighetshensyn har betydning for tolkningen illustreres best gjennom et eksempel fra 

rettspraksis som reiste atskillig tvil, og hvor Court of Appeal delte seg (2-1): Sinochem 

International Oil (London) Co Ltd v Mobil Sales and Supply Corp (No.1).80 

 

I kontraktsforholdet mellom oljeselskapene S og M, stod M i gjeld til S på grunn av 

mangelfull betaling. I et annet kontraktsforhold mellom samme parters datterselskaper var 

situasjonen slik at S’ datterselskap stod i gjeld til Ms datterselskap. I kontrakten mellom S 
                                                 
73 Prenn v Simmonds  [1971] 1 W.L.R. 1381, s. 1384. 
74 Lewison s. 19, Reardon-Smith Line Ltd v Hansen-Tangen [1976] 1 WLR 989. 
75 Lord Hoffman’s votum Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Society [1998] 1 

WLR 896 s. 914, under henvisning til Mannai Investment Co Ltd v Eagle Star Life Assurance Co Ltd [1997] 

2 WLR 945. 
76 Lewison s. 19, Reardon-Smith Line Ltd v Hansen-Tangen. 
77 McKendrick s. 405. 
78 McKendrick s. 421 under henvisning til Lord Steyns senere uttalelser i House of Lords. 
79 McKendrick s. 420. 
80 Sinochem International Oil (London) Co Ltd v Mobil Sales and Supply Corp (No.1) [2000] 1 Lloyd's Rep. 

339.  
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og M var det en bestemmelse som fremholdt at partene kunne motregne med hverandres 

krav dersom det oppstod en ”default” fra ”any party” i forbindelse med oppfyllelsen av 

sine forpliktelser.81 Hvis slik ”default” inntraff, kunne det motregnes med krav på 

datterselskapers hånd. Selv om S selv ikke var skyldig i noen ”default” overfor M, anførte 

M en rett til å motregne overfor S på grunn av S’ datterselskaps mislighold. 

 

Det oppstod tvist vedrørende spørsmålet om det måtte være en ”default” i forholdet mellom 

S og M for å utløse motregningsretten, eller om denne også kunne oppstå mellom 

datterselskapene. Ordlyden talte isolert sett for at selve misligholdet måtte oppstå i 

forholdet mellom S og M, jfr. ”any party” (min uthevning), mens det dersom slikt 

mislighold inntraff, likevel skulle være mulig å motregne med datterselskapenes krav. 

Klausulen var satt inn i avtalen for å utvide motregningsretten i forhold til datterselskaper. 

Flertallet i Court of Appeal så det slik at løsningen som isolert sett fulgte av en språklig 

analyse av ordlyden avvek fra det en ”reasonable businessman” ville anta var partenes 

intensjon. Motregningsretten ble derfor opprettholdt av flertallet. Annenvoterende (med 

tilslutning av flertallet) uttalte at dette tolkningsalternativet syntes ”to make better 

commercial sense”, og videre at nyere domsavgjørelser ”allowed a sufficient latitude in 

construction to justify the rejection of what the respondents claimed to be the literal 

meaning of the disputed clause” (avsnitt 32). 

 

Selv om korrigerende tolkning tilsynelatende skulle være nokså uforenlig med engelsk 

tolkningslære, viser altså nyere avgjørelser at man er noe mer tilbøyelige til å modifisere 

ordlyden for å imøtekomme partenes antatte formål. Som jeg skal komme tilbake til, er 

rettsanvenderens antakelse om at ”partene ikke kan ha ment” hva ordlyden isolert sett 

skulle innebære, en av de vanligste begrunnelser for å foreta korrigerende tolkning i norsk 

rett. Her er det synlige likheter med vektlegging av ”commercial common sense”. Særlig 

interessant er det at slike betraktninger ikke behøver å bygge på hva som er sagt og gjort i 

                                                 
81 Ordlyden til den aktuelle klausul er gjengitt i sin helhet i avgjørelsen fra High Court (førsteinstans): 

Sinochem International Oil (London) Co Ltd v Mobil Sales and Supply Corp [1999] 2 Lloyd's Rep. 769. 
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den prekontraktuelle fase, og at det av denne grunn kan argumenteres for at EA-klausulen 

ikke har særlig innvirkning overfor disse tilfellene.  

 

Engelske domstoler er imidlertid fortsatt tilbakeholdne med å fravike ordlydens ”plain 

meaning”,82 og for å unngå å gi et skjevt inntrykk av engelsk tolkningspraksis vil jeg 

avslutningsvis gjengi Justice Parks votum i Breadner v Granville-Grossman: “[a]lthough I 

appreciate that the modern approach to construction of a legal document has loosened to 

quite some degree from a formal syntactical approach … it remains the case that the 

starting point, and usually the finishing point as well, is to identify the natural and ordinary 

meaning of the words which the draftsman has used.”83 

 
Også i amerikansk rett er utgangspunktet ved avtaletolkning at ordenes ”plain meaning”, dvs. ordenes 

ordinære, språklige betydning skal legges til grunn.84 ”Plain meaning rule” gjør seg gjeldende i ulike former i 

de fleste amerikanske jurisdiksjoner, men det synes også der å ha vært en utvikling fra ”stiff and superstitious 

formalism to a flexible rationalism” ved at konteksten tas i betraktning i større grad.85 

 

 

 

2.2.3 ”Rectification” – korrigering av kontraktens ordlyd 

Engelsk rett skiller mellom tolkning og ”rectification”. Mens førstnevnte prosess tilsikter å 

fastlegge meningen med de ord som er brukt, gir sistnevnte en mulighet til under visse 

spesielle omstendigheter å korrigere ordlyden. ”Rectification” er hjemlet i ”equity” og ikke 

”common law” – ”Parol evidence rule” kommer derfor ikke til anvendelse.86 Det er således 

muligheter for å føre ”extrinsic evidence” for å begrunne”rectification”. 

 

                                                 
82 McKendrick s. 419. 
83 Breadner v Granville-Grossman  [2001] Ch. 523, s. 536. 
84 Murray s. 406, Farnsworth s. 307 flg. 
85 L.c., under henvisning til Wigmore, Evidence § 2461. For generelt omPlain meaning rule, se Farnsworth II 

s 308. 
86 Se punkt 2.2.5 nedenfor. 
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Opprinnelig anvendte man ”equity” (”rimelighet”) og ”common law” i separate domstoler. Etter hvert fikk 

imidlertid de ordinære domstoler myndighet til å anvende begge regelsett.87 ”Equity” var et mer 

skjønnsbasert regelsett som skulle myke opp ”common law” i tilfeller hvor denne førte til særlig urimelige 

resultater. ”Equity” er derfor hjemmelsgrunnlag for enkelte særlige beføyelser, deriblant ”rectification” og 

”special performance” (naturaloppfyllelse). Mens partene har rettigheter etter ”common law”, har de formelt 

ingen krav på ”equitable remedies”. Etter årenes løp har det imidlertid oppstått en festnet praksis, slik at 

reglenes anvendelse er gjenstand for en forholdsvis stor grad av forutberegnelighet. 

 

Forutsetningen for å endre kontrakten ved ”rectification”, er at kontrakten utgjør et feilaktig 

uttrykk for partenes overenskomst.88 ”Rectification” kan også gjennomføres dersom det 

godtgjøres at en av partene visste om feilen i kontraktsdokumentet og den annen parts 

villlfarelse. Til forskjell fra engelske bevisregler for kontraktstolkning, hvor uttalelser av 

”subjective intent” ikke kan tas i betraktning uavhengig av om ”Parol evidence rule” 

kommer til anvendelse, kan man for ”rectification” se hen til slike utsagn.89 To eksempler 

er på sin plass.  

 

I Frederick E. Rose (London) Ltd v. William H.. Pin Jnr & Co Ltd hadde de egyptiske 

kjøperne ytret et ønske om å bestille “Moroccan horsebeans known here as feveroles”.90 

Selgeren skrev ”horsebeans” i kontrakten og begge parter var i den tro at ”horsebeans” var 

”feveroles”. Da kjøperen senere fant ut at så ikke var tilfellet, søkte han forgjeves å endre 

kontrakten ved ”rectification”. Grunnen var at begge parter hadde omtalt ”feveroles” og 

”horsebeans” som det samme. Og siden kontrakten kun inneholdt termen ”horsebeans”, var 

det kun dette selgeren hadde forpliktet seg til å levere.91 Neste eksempel viser at resultatet 

                                                 
87 Judicature Act (1873). 
88 Atiyah s. 190, McKendrick s. 646-647. 
89 Se Lord Hoffman på s. 913 i Investors Compensation Scheme: ”[previous negotiations of the parties and 

their declarations of subjective intent] are admissible only in an action for rectification”. 
90 Frederick E. Rose (London) Ltd v. William H.. Pin Jnr & Co Ltd [1953] 2 QB 450. 
91 Lord Denning uttalte (s. 461): ”If you can predicate with certainty what their contract was, and that is, by a 

common mistake, wrongly expressed in the document, then you rectify the document; but nothing else will 

suffice.” Dette har likhetstrekk med at vi i norsk rett lar partenes felles forståelse ha forrang dersom slik 

forståelse godtgjøres. 
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nok ville vært et annet dersom partenes forhandlinger hadde vist at de var inneforstått med 

at det faktisk var ”feveroles” kjøperen skulle ha og at dette var noe annet enn ”horsebeans”. 

Den skriftlige avtale ville da gitt feilaktig uttrykk for partenes overenskomst.  
 

Flere engelske forfattere nevner liknende eksempel som det følgende for å illustrere 

adgangen til ”rectification”: To parter forhandler om husleie og kommer fram til en 

månedlig leie på £ 200, men ved en feil skriver de senere £ 100 i kontrakten.92 I slike 

tilfeller er partene bundet til å betale £ 200, men bare dersom det godtgjøres at begge 

partene mente å forplikte seg til dette.  

  

Ikke overraskende fremheves det i engelsk teori at det kreves sterke bevis for å begrunne 

”rectification”, og at domstolene har vært svært tilbakeholdne.93 Egentlig fremstår dette 

primært som et bevisspørsmål, og ikke et tolkningsspørsmål. Grensen mellom tolkning og 

”rectification” er imidlertid ikke like tydelig etter at engelsk tolkningspraksis har utviklet 

seg fra ”literalism” til ”contextualism”. Det synes nå å være akseptert at man ved tolkning 

kan komme frem til at partene uttrykket seg feilaktig i kontrakten hvis dette godtgjøres ut 

fra faktiske omstendighetene ved kontraktsinngåelsen. Denne noe mer liberale 

tolkningspraksis skulle føre til at en del av de resultater som tidligere måtte oppnås ved 

”rectification” nå kan nås gjennom tolkning.94 Det vil imidlertid være noe videre adgang til 

å føre bevis for ens subjektive oppfatninger ved ”rectification” enn ved tolkning.  

 

 

 

2.2.4 Positivt angitte vilkår og ”implied terms” 

I engelsk kontraktsrett skilles det mellom vilkår som angis eksplisitt og ”implied terms”. 

Innfortolkning av ”implied terms” har visse likhetstrekk med det vi i norsk rett betegner 

                                                 
92 Treitel s. 322, Atiyah s. 190. 
93 Treitel s. 325, Anson s. 339. 
94 McKendrick s. 647. 
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som utfylling, men er i engelsk rett formelt nærmere tilknyttet ”the intention of the parties” 

ved at resultatet sies å være utledet fra kontrakten.  

 

Når partene lar en avtale komme til uttrykk i et skriftlig dokument, gjøres det med 

varierende detaljgrad. Men selv den mest detaljerte avtale vil vanskelig kunne regulere alle 

eventualiteter. Når disse ”eventualiteter” oppstår, kan situasjonen være slik at det aktuelle 

tvistespørsmål ikke kan løses utelukkende på bakgrunn av de skrevne kontraktsvilkår, slik 

at det er behov for supplering. Denne problemstillingen er velkjent i engelsk rett og 

kommer til uttrykk gjennom læren om ”implied terms”. Meningene er delte om hvorvidt 

denne utfyllingsprosessen er del av tolkningsprosessen, slik denne forstås i engelsk rett, 

eller om den vedrører fastleggelse av kontraktens vilkår.95 Utfyllingen har til felles med 

tolkning at den har som formål å komme frem til en løsning som stemmer overens med 

partenes felles intensjoner.96 Dette utgangspunktet kan imidlertid anses som en fiksjon 

fordi partene blir tillagt intensjoner i forhold til spørsmål som de ikke kan ha hatt noen 

mening om ved kontraktsinngåelsen.97  

 

”Implied terms” er vanskelig å behandle under ett fordi det er ulike grupper av slike vilkår. 

De tre hovedskillene går mellom vilkår som hentes fra lovregler, vilkår som stammer fra 

sedvane og vilkår som innsettes av retten etter eget skjønn.98 Innenfor den siste typen 

vilkår er det igjen to undergrupper; vilkår som er ”implied in fact” og vilkår som er 

”implied in law”.99  Den første undergruppe består av vilkår som retten ”finner” ut fra 

partenes antatte intensjon,100 mens den siste er basert på at domstolene i tidligere 

avgjørelser har utfylt med et liknende vilkår i kontrakter av samme type.101 Mens 

domstolene er meget tilbakeholdne med å innta et vilkår basert på partenes antatte 

                                                 
95 Lewison s. 18, note 4. Forfatteren mener at prosessen inngår i tolkningen av kontrakten som en helhet. 
96 Lewison s.151. 
97 Lord Steyn, s. 441-442.  
98 Avsnittet er basert på McKendrick kapittel 10. Se også Anson s. 145. 
99 Treitel s. 207, McKendrick s. 379. 
100 Treitel s. 207. 
101 McKendrick s. 380, Chitty 13-003. 
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intensjoner (det gjøres kun hvis det er nødvendig for å gi ”business efficacy to the 

contract”),102 er de ikke fullt så tilbakeholdne med ”terms implied in law”.103  

 

Skillet mellom ulike typer ”implied terms” er interessant i vår kontekst fordi disse har 

varierende tilknytning til kontrakten og partenes egentlige intensjoner. Det hevdes 

undertiden at ”implied terms” allerede er del av kontrakten, og at man således ikke legger 

til noe. Hvorvidt en slik påstand er velbegrunnet, avhenger av tilknytningen til 

partsintensjonen.104 Dette er interessant i forhold til EA-klausulen, som fremhever 

kontrakten som uttømmende, og behandles videre i punkt 2.4.3 nedenfor. 

 

 

 

2.2.5 ”Parol evidence rule” 

Innledning 

For å forstå virkningene av og hensynene bak EA-klausulen, er det en forutsetning å ha 

kunnskap om ”Parol evidence rule”. Dette kommer blant annet av at ”Parol evidence rule” i 

dag er gjenstand for en rekke unntak, hvorav enkelte blir forhindret av EA-klausulen. Som 

jeg skal komme tilbake til, er et av klausulens formål å føre til at denne regelen kommer 

uavkortet til anvendelse. 

 

”Parol evidence rule” kan anses som en bevisavskjæringsregel som pålegger dommeren å 

avskjære visse former for bevis, eventuelt å anse slike bevis for irrelevante (hvis allerede 

ført) ved fastleggelsen av avtalens vilkår. Som en konsekvens får regelen materielle 

virkninger – siden bevis for supplerende/korrigerende vilkår ikke tillates ført blir 

kontrakten et endelig og uttømmende uttrykk for partenes avtale. Regelens formål er å 

fremme forutberegnelighet, “sometimes even at the expense of justice”,105 og å 
                                                 
102 Chitty 13-005, McKendrick s. 380, Anson s. 148. 
103 Treitel s. 207, McKendrick s. 380. 
104 Exxonmobil Sales & Supply Corp v Texaco Ltd  (The Helene Knutsen)[2003] 2 Lloyd's Rep. 686, s. 691.  
105 Treitel s. 194. 
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opprettholde fordelene ved skriftlig bevisførsel. 106 Blant annet sies det at en slik regel fører 

til lavere kostnader ved søksmål. De samme hensyn ligger til grunn for EA-klausuler.  

 

 

Hovedregelen 

I den velkjente avgjørelsen Jacobs v Batavia and General Plantations Ltd,107 ble ”Parol 

evidence rule” definert som “a rule of law that parol evidence cannot be admitted to add 

to, vary or contradict a deed or other written instrument.” Til tross for navnet, jfr. “parol”, 

omfatter ikke regelen bare muntlig bevis, men alle typer bevis som ikke utgår fra 

kontraktsdokumentet.108 Siden ”Parol evidence rule” i dag er gjenstand for en rekke 

unntak, diskuteres det hvorvidt den i det hele tatt kan kalles en ”regel”.109 Dette vil bli 

drøftet i det følgende. 

 

Når det skal tas stilling til om ”extrinsic evidence” kan føres, må dette vurderes i forhold til 

to ulike situasjoner. For det første, hvorvidt slike bevis kan føres for å påvise andre 

kontraktsvilkår enn de som er inntatt i kontraktsdokumentet (”determination of terms”), og 

for det andre, hvorvidt denne type bevis kan føres for å tolke eller forklare ordlyden 

(”interpretation”).110 Den første situasjonen faller utvilsomt innenfor virkeområdet til 

”Parol evidence rule”,111 mens meningene er delte hva gjelder den andre.112 Det er dette 

siste som drøftes i inneværende underpunkt. 

 

                                                 
106 Anson s. 132, Chitty 12-096, Poole s. 167. 
107 Jacobs v Batavia and General Plantations Ltd [1924] 1 Ch. 287 (s. 295). 
108 Chitty 12-096. 
109 Law Commission. Report No. 154, avsnitt 2.45 (“Conclusion”). 
110 Chitty 12-095. For skillet mellom “determination of terms” og etterfølgende “interpretation”, se ovenfor 

punkt 2.2.1. 
111 McKendrick, s.335, Treitel s. 192, Chitty, 12-096, Anson s. 132. 
112 Chitty, 12-117. Se også drøftelsen i Law Commission Report No. 154, avsnitt 1.2, note 31. 
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I forhold til kontraktstolkning, har det tradisjonelt vært et skille mellom klar og utvetydig 

ordlyd på den ene side og ordlyd som er uklar eller som ”makes no sense” på den annen.113 

Når ordlyden er uklar, har ”extrinsic evidence” lenge vært tillatt ført som bevis for å 

avhjelpe uklarheten. Når ordlyden derimot er klar har den tradisjonelle tilnærmingen vært 

at slike bevis ikke kan føres for å tolke denne. Et slikt standpunkt kan forklares som en 

logisk følge av hovedregelen om at en kontrakt ikke skal kunne suppleres eller korrigeres. 

Når ordlyden er klar, kan bevis for en forståelse som avviker fra den språklige sies å føre til 

nettopp dette. På den annen side avhenger denne slutning av hvem som skal anse ordlyden 

som klar. Ut fra de omstendigheter som forelå ved kontraktsinngåelsen, ”matrix of fact”, 

kan en ordlyd ha fremstått som klar for partene på daværende tidspunkt, mens den samme 

ordlyden fremstår som uklar for en domstol under en senere tvist. Av denne grunn er det i 

dag anerkjent at dommeren må sette seg inn i partenes situasjon slik den var ved 

kontraktsinngåelsen.114 En følge av slike betraktninger er den moderne oppfatning hvor 

“the words do not have to be vague, ambiguous or otherwise uncertain before extrinsic 

evidence will be admitted”.115  

 
Grensedragningene her er vanskelige, men illustreres godt av et eksempel fra amerikansk rettspraksis. I Delta 

Dynamics Inc. v. Arioto116 krevde en produsent erstatning fra en forhandler fordi sistnevnte ikke hadde 

oppfylt sin forpliktelse til å selge et fastlagt årlig kvantum. Kontrakten inneholdt en bestemmelse om at den i 

et slikt tilfelle var ”subject to termination” – den kunne heves. Spørsmålet var om hevning var en eksklusiv 

sanksjonsmulighet, eller om erstatning også kunne kreves. 

 

Supreme Court of California anså forhandlerens påstand for å ligge innenfor en rimelig forståelse av 

ordlyden, og godtok at han førte samtaler fra forhandlingene som bevis. Det ble fastholdt at selv 

tilsynelatende klar tekst kan være uklar ut fra omstendighetene. Tre av syv dommere dissenterte fordi de 

mente at ordlyden her var klar nok i seg selv, og at forhandlingsutspill derfor ikke burde vært tatt i 

                                                 
113 Treitel s. 197. 
114 Prenn v Simmonds [1971] 1 W.L.R. 1381, s. 1384 og Investors Compensation Scheme Ltd v West 

Bromwich Building Society [1998] 1 WLR 896. 
115 Chitty 12-118. Utsagnet vedrører “interpretation” og ikke “determination of terms”.  
116 Delta Dynamics Inc. v. Arioto, 69 Cal.2d 525, 446 P.2d 785, 72 Cal.Rptr. 785 (Cal. 1968). 
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betraktning. Dissensen skyldtes ulikt syn på spørsmålet om en tekst kan være klar nok i seg selv til at det vil 

medføre supplering å ta forhandlingene i betraktning. 

 

En alternativ vurderingsmåte, er å se det slik at forhandlerens påstand representerte et brudd med ”Parol 

evidence rule” fordi bevis ikke ble ført for å tolke ”subject to termination” men for å supplere vilkåret slik at 

det lød ”subject to termination as an exclusive remedy”.117 En slik supplering ville være i strid med ”Parol 

evidence rule”. 
 

Lord Hoffmans votum i Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building 

Society ( heretter bare ”Investors Compensation Scheme”) danner utgangspunktet for de 

fleste moderne fremstillinger av engelsk tolkningslære.118 Han uttalte blant annet at siden 

”interpretation” er fastlegging av den mening kontraktsdokumentet ville inneha for en 

rimelig fornuftig person med den bakgrunnskunnskap som med rimelighet kan tillegges 

partene ved kontraktsinngåelsen, må bevis for bakgrunnen tillates ført i tolkningsprosessen. 

Og som han senere uttaler i samme votum: “The background may not merely enable the 

reasonable man to choose between the possible meanings of words which are ambiguous 

but even (as occasionally happens in ordinary life) to conclude that the parties must, for 

whatever reason, have used the wrong wording or syntax” (s. 913).   

 

Bevis for kontraktens ”bakgrunn” kan altså føres, og når den samme dommer i en senere 

avgjørelse presiserer at bakgrunnen er “absolutely anything … relevant”119 som ville ha 

“affected the way in which the language of the document would have been understood by a 

reasonable man”, er det tydelig at bevis som ikke utgår fra kontraktsdokumentet kan føres 

for det formål å tolke kontraktsvilkårene. På denne bakgrunn er det vanskelig å se 

hvorledes ”Parol evidence rule” kan ha noen særlig innvirkning på denne prosessen, slik 

den defineres i moderne engelsk rett.  

 

                                                 
117 Farnsworth II s. 317. 
118 Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Society [1998] 1 WLR 896. 
119 Bank of Credit & Commerce International v Ali[2001] 1 AC 251, avsnitt 39. 
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Uavhengig av om ”Parol evidence rule” kommer til anvendelse foreligger imidlertid en relatert regel som 

medfører at bevis for rene subjektive oppfatninger ikke kan føres for å tolke avtalen.120 Den type bevis det her 

siktes til er ”self-serving statements” som anføres for å vise ens egen faktiske forståelse og ikke de 

omstendigheter som ligger til grunn for denne.121  

 

Etter dette er det grunnlag for å hevde at hovedfunksjonen til ”Parol evidence rule” er å 

avskjære føring av ”extrinsic evidence” for å påvise korrigerende eller supplerende 

kontraktsvilkår når partenes avtale i sin helhet er integrert i kontraktsdokumentet. Når det 

derimot gjelder tolkningen av eksisterende vilkår, påvirkes ikke denne prosessen av 

regelen. ”Parol evidence rule” har imidlertid blitt gjenstand for en rekke unntak gjennom de 

siste to århundrer, hvilket er tema i neste underpunkt. 122 

 
Om forholdet mellom “Parol evidence rule” og tolkning i amerikansk rett uttaler Murray: ”Again, it must be 

remembered that interpretation is essential regardless of the completeness of the writing since the Parol 

evidence rule merely defines the subject matter of that interpretation.”123 Når det gjelder tolkning, er det den 

ovenfor nevnte ”Plain meaning rule” som er i fokus – “[i]n contrast to the Parol evidence rule, the Plain 

Meaning Rule concerns only contract interpretation and does not purport to bar contradictory or 

supplementary terms.”124 

 

 

 

Unntakene fra ”Parol evidence rule” 

                                                 
120 “Previous negotiations of the parties and their declarations of subjective intent”, jfr. Lord Hoffmans votum 

Investors Compensation Scheme, s. 913. For avskjæring av etterfølgende forhold som bevis, se Chitty 12-119, 

Poole p 167, Treitel p 197.  
121 Peel, Interpretation s. 6. Se også The Rugby Group Limited v. Proforce Recruit Limited [2006] WL 

2794075 (Court of Appeal), særlig avsnitt 36: “In my view, a trial is necessary in this case in order to hear all 

the pre-contract evidence from both sides in order to establish the facts of the case, including any evidence of 

pre-contract negotiations…” (min uthevning). 
122 Chitty, 12-097. 
123 Murray s. 396. 
124 CISG-AC Opinion no 3, punkt 1.3.  
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Selv om formålet med ”Parol evidence rule” er å fremme forutberegnelighet i 

kontraktsforhold og å minske kostnadene ved rettstvister, er regelen nå gjenstand for så 

mange unntak at det kan diskuteres om den er formålstjenlig. Alternativt kan unntakene 

betraktes som tilfeller som faller utenfor regelens virkeområde.125 

 

Siden EA-klausulen særlig søker å frata prekontraktuelle forhold for relevans ved 

fastleggelsen av avtalens innhold, er det nødvendig å vurdere i hvilken grad slike utsagn 

kan tas i betraktning når kontrakten ikke inneholder en slik regulering. Av denne grunn vil 

jeg i det følgende behandle de mest relevante unntakene fra ”Parol evidence rule”. I 

engelsk rett kan EA-klausulen forhindre at enkelte av disse kommer til anvendelse.126 Dette 

vil bli drøftet i punkt 2.4 nedenfor. I amerikansk rett er det imidlertid slik at alle unntak fra 

”Parol evidence rule” også gjør seg gjeldende i forhold til EA-klausuler.127 

 

 

1) Integrerte kontrakter 

”Parol evidence rule” kommer bare til anvendelse når det etter en objektiv vurdering er 

fastlagt at kontraktsdokumentet skal utgjøre et uttømmende uttrykk for 

kontraktsforholdet.128 For vurderingen av dette spørsmålet kommer ikke regelen til 

anvendelse – ”extrinsic evidence” kan dermed føres for å bevise at kontraktsdokumentet 

ikke er ment å være uttømmende.129 Enkelte kontraktsparter betrakter dette som en mulig 

kilde for usikkerhet, og inntar av denne grunn en EA-klausul i kontrakten.130 

 

2) “Collateral contracts” 

                                                 
125 Chitty 12-105 
126 Treitel s. 194-201, Chitty 12-106 til 12-133.  
127 Farnsworth II s. 235-237, se særlig note 37 på s. 235. 
128 Chitty 12-098, Poole s. 167-168, Treitel s. 193, Anson s. 133. 
129 Lewison s. 71, Chitty 12-098. Et tilsvarende syn legges til grunn i amerikansk rett, jfr. Corbin, The Parol 

evidence rule, s. 630 (1944) og Restatement Second, Contracts, § 210, comment b. 
130 Lewison s. 71.  
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”Parol evidence rule” forhindrer ikke at ”extrinsic evidence” føres for å påvise en 

“collateral contract” (sideavtale) som er selvstendig i forhold til hovedavtalen. Som det 

uttales i Mann v. Nunn, er situasjonen slik at disse sideavtalene “neither alters nor adds to 

the written one, but is an independent agreement”.131 I City and Westminster Properties v 

Mudd inneholdt leiekontrakten et vilkår om at leietaker bare skulle anvende lokalet til 

forretningsmessige formål, og ikke til overnatting.132 Leietaker protesterte før signering, 

hvorpå utleier forsikret ham om at dette vilkår ikke skulle håndheves. Utsagnet ble ansett 

som en selvstendig sideavtale. Fremgangsmåten er en følge av at ”Parol evidence rule” kan 

føre til kvalifisert urimelige resultater.133 Ut fra norske begreper virker en slik 

innfallsvinkel fremmed. 

 

I eldre rettspraksis ble det gjerne fremhevet at sideavtaler kunne supplere, men ikke stride 

mot de skrevne kontraktsvilkårene,134 men etter avgjørelsen i City and Westminster 

Properties v Mudd et slikt syn ikke lenger opprettholdes. 135 Situasjonen i moderne engelsk 

rett er at ”extrinsic evidence” for en sideavtale kan føres selv om den strider mot den 

skrevne kontrakt på visse punkter; det er ingen logisk grunn for at én selvstendig avtale 

ikke skal kunne stride mot en annen.136  

 

Adgangen til å føre bevis for sideavtaler kan tilsynelatende innebære en undergraving av 

hele ”Parol evidence rule”. Dette er imidlertid ikke tilfellet fordi slike avtaler kun 

anerkjennes hvis utsagnet var intendert å være rettslig bindende (”contractual 

intention”).137 Det vil fremstå som usannsynlig at partene hadde en slik intensjon hvis 

sideavtalen strider mot hovedavtalen på sentrale punkter. Det vil derfor være forbundet 

                                                 
131 Mann v Nunn [1874] 30 L.T. 526, på s. 527. Avgjørelsen er henvist til i Chitty 12-103. 
132 City and Westminster Properties v Mudd [1959] Ch. 129 
133 Chitty 12-004. 
134 Lewison s. 72, Henderson v Arthur [1907] 1 KB 10. 
135 City and Westminster Properties v Mudd [1959] Ch. 129, Lewison s. 72, Treitel s. 200, Poole s. 168, 

Chitty 12-103. 
136 Treitel s. 200. 
137 Lewison s. 72, Treitel s. 200, Poole s. 168, Chitty 12-103 
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med store vanskeligheter å føre bevis for at et utsagn som strider med kontrakten på 

sentrale punkter var intendert å være forpliktende og således utgjøre en sideavtale.138   

 

3)Interpretation 

“Extrinsic evidence” kan føres under tolkningsprosessen (slik denne forstås i engelsk rett). 

Dette er drøftet tidligere, og vil ikke omhandles videre.  

 

4)Implied terms 

Bevis for “implied terms” kan føres selv om det er ”extrinsic”.139 Slike vilkår er drøftet 

ovenfor i punkt 2.2.4. 

 

5)”Equitable remedies” 

”Parol evidence rule” er del av ”common law” og kommer ikke til anvendelse overfor 

rettsregler som har sin bakgrunn i ”equity”. Dette gjelder for blant annet avtalerevisjon 

(”rectification”)140 og naturaloppfyllelse.141  

 

6)Avtalens gyldighet 

”Parol evidence rule” forhindrer kun føring av ”extrinsic evidence” hva gjelder 

kontraktsinnholdet og ikke når det gjelder spørsmålet om avtalen er gyldig.142 Av denne 

grunn aksepteres slik bevisførsel for å påvise en ”misrepresentation”. 

 

7)Spørsmålet om avtalen er i kraft 

”Extrinsic evidence” kan videre føres for å vise at kontrakten ikke lenger er i kraft mellom 

partene, alternativt at den ikke er det ennå. Man kan for eksempel føre bevis for at en 

betingelse for kontraktens ikrafttredelse ennå ikke er inntrådt.143 
                                                 
138 Treitel s. 200 med henvisning til The Nile Rhapsody[1992] 2 Lloyd’s Rep. 399, s. 407. 
139 Treitel s. 195. 
140 Poole s. 167.  
141 Treitel s. 196. 
142 Chitty 12-106 flg., Treitel s. 195. 
143 Lewison s. 70, Treitel s. 195. 
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8)Hvem som er avtaleparter 

Slik bevisføring godtas også for å vise hvem som er partene i kontraktsforholdet; for 

eksempel der den ene parten er referert til som “Sir”.144 

 

9)Sedvane og bransjepraksis 

”Extrinsic evidence” kan føres for å påvise sedvane og bransjepraksis (custom of particular 

trade) og lokal sedvane.145 Således har slikt bevis blitt tillatt ført for å påvise at ”one 

thousand” kaniner faktisk betydde 1 200 kaniner ifølge en lokal sedvane i Suffolk!146 

 

10)Fastleggelse av kontraktsgjenstanden 

Til sist vil jeg nevne at ”extrinsic evidence” kan føres for å identifisere 

kontraktsgjenstanden; for eksempel for å vise at ”your wool” betyr ikke bare ull fra den ene 

parts gård, men også fra nabogården.147 

 

 

                                                 
144 Chitty 12-122, Lewison s. 73, Treitel s. 196. 
145 Chitty 12-127, Lewison s. 73, Treitel s. 198-199. 
146 Chitty 12-130 under henvisning til Smith v Wilson (1832) 3 B. & Ad. 728. 
147 Treitel s. 199 under henvisning til Macdonald v Longbottom (1859) 1 E. & B. 703. Se også Chitty 12-123, 

Lewison s. 73. 
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2.3 Skillet mellom terms og (mis)representations 

2.3.1 Innledning 

Selv om jeg har avgrenset avhandlingen mot EA-klausuler som søker å fraskrive ansvaret 

for ”misrepresentations”,148 er det nødvendig å drøfte hva en ”misrepresentation” er, samt 

betydningen av slike utsagn i engelsk rett. Først etter at dette er gjort, er det mulig å få en 

oversikt over den simple EA-klausulen rettsvirkninger. 

 

Kort og noe forenklet kan det sies at en ”misrepresentation” utgjør en uriktig 

faktaopplysning av en viss klarhet,149 som har virket motiverende for den annen part ved 

kontraktsinngåelsen.150 Dette tilsvarer en kvalifisert form for det vi kaller uriktige 

opplysninger. Kravet om at utsagnet må gjelde en faktaopplysning innebærer at utsagn som 

gjelder hensikt, mening eller juss ikke omfattes.151 En faktaopplysning kan for eksempel 

være en advokat som selger sin praksis og sier at årlige inntekter er £ 300, mens de i 

virkeligheten er £ 200. 152 Et annet kjent eksempel viser at et ærlig estimat ikke behøver å 

utgjøre en ”misrepresentation” – selgeren av en jordbrukseiendom, som ikke hadde erfaring 

som sauebonde, ytret at eiendommen etter hans skjønn kunne holde 2 000 sauer hvis den 

ble forsvarlig opparbeidet. Dette utgjorde ingen ”misrepresentation”.153 

 

Forholdet mellom kontraktsvilkår (“terms”) og “misrepresentations” belyses i en relevant 

kontekst av dommer Lightman i Inntrepreneur Pub Co Ltd v East Crown Ltd: “An entire 

agreement provision does not preclude a claim in misrepresentation, for the denial of 

contractual force to a statement cannot affect the status of the statement as a 
                                                 
148 Se punkt 1.4.4 ovenfor. 
149 Treitel s. 335, McKendrick s. 659. 
150 Anson s. 241, McKendrick s. 661. Slik kausalitet fastlegges etter en vurdering av en parts subjektive 

intensjoner, ikke objektivt som ved kontraktstolkning, jfr Treitel s. 342. 
151 Treitel s. 330-335, McKendrick s. 659-660, Chitty 6-004 til 6-012, Anson s. 237-243.  
152 Redgrave v Hurd (1881) ChD 1. 
153 Bisset v Wilkinson [1927] AC 177, Poole s. 321. 
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misrepresentation” (s. 614). På tilsvarende måte kan en i norsk rett tenke seg at et utsagn 

ikke blir ansett som en kontraktsforpliktelse, men at det likevel får betydning under 

vurderingen av ugyldighet. 

 

 

 

2.3.2 Hva er en ”misrepresentation”? 

I engelsk kontraktsrett har man i utgangspunktet tre ulike måter å betrakte utsagn på; som 

kontraktsvilkår (”term”),154 som grunnlag for erstatning/ugyldighetsvirkninger 

(”representation”)155 eller som utsagn av en slik karakter at de ikke er egnet til å danne 

grunnlag for rettsvirkninger (”mere puffs”). Helt kort kan det sies at ”terms” er utsagn som 

er ment å utgjøre en kontraktsforpliktelse,156 mens ”mere puffs” er utsagn som etter sin art, 

for eksempel ubetydelighet eller uklarhet, ikke er ment eller egnet til å danne grunnlag for 

forpliktelser.157 Et sted mellom disse to typer utsagn er ”representations” – utsagn som har 

virket motiverende for den ene part ved kontraktsinngåelsen, men som likevel ikke er ment 

å utgjøre en kontraktsforpliktelse.158 Skillet mellom ”terms” og ”representations” mangler 

sidestykke i norsk rett, selv om det også her er visse grenser for hva slags utsagn som kan 

utgjøre kontraktsvilkår. 

 

Som allerede indikert av begrepet ”misrepresentation”, bestod disse opprinnelig av uriktige 

”representations” og ikke ”terms” eller ”puffs”.159 Etter eldre lære var reglene om 

”misrepresentation” uanvendelige dersom utsagnet først utgjorde et kontraktsvilkår, og 

                                                 
154 McKendrick s. 321 flg., Chitty 12-003. 
155 Treitel s. 330, Anson s. 237. 
156 Anson s. 128, McKendrick s. 321-322. 
157 Treitel s. 330. Anson (s. 239) nevner som eksempel en ølreklame som uttaler at et visst ølmerke ”refreshes 

the parts that other beers cannot reach”. 
158 Anson s. 237. 
159 Chitty 6-002. 
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man var da henvist til reglene om kontraktsbrudd. 160 Det har imidlertid vært en 

rettsutvikling på dette feltet, slik at et uriktig utsagn nå kan utgjøre en ”misrepresentation” 

selv om det også utgjør et kontraktsvilkår.161  

 

Den primære testen for om et utsagn utgjør en kontraktsforpliktelse, er som allerede nevnt 

hvorvidt det var intendert av en eller begge parter at utsagnet skulle inngå som del av 

kontrakten.162 Som i ”common law” ellers, fastlegges denne intensjonen objektivt ut fra 

hva som er skrevet, sagt eller gjort.163 Tidligere var det prejudikater for at slik ”contractual 

intention” måtte vises eksplisitt, men domstolene er ikke lenger like tilbakeholdne. 164 

Svært ofte er det vanskelig å finne bevis som konkret viser om det var avgivers mening at 

utsagnet skulle utgjøre en kontraktsforpliktelse. Gjennom rettspraksis har det derfor blitt 

utviklet en ”prima facie” presumsjon for at kontrakten inneholder samtlige vilkår når den 

først er nedfelt skriftlig.165 En part som hevder at noe gjelder i tillegg til det skrevne har 

derfor en relativt tung bevisbyrde. Med en simpel EA-klausul skulle dette bli enda 

vanskeligere, om ikke umulig.166 

 

Utover denne presumsjonen er rettstilstanden slik at det skal litt mindre til før utsagn fra 

parter med spesialkunnskap om kontraktsgjenstanden blir ansett for å være et 

kontraktsvilkår enn hvis utsagnet kommer fra en person med normal kunnskap.167 

Retningslinjen illustreres av to avgjørelser som gjelder salg av bruktbil. I den ene 

avgjørelsen ble det ansett som et kontraktsbrudd at en profesjonell bilselger feilaktig uttalte 

                                                 
160 L.c. 
161 Jfr. Misrepresentation Act 1967, section 1 (a).  
162Chitty 12-003, Anson s. 128 (her nevnes at testen alternativt kan formuleres slik: “whether the person 

making the statement must be taken to have warranted its accuracy”). 
163 Poole s. 163. 
164 Anson s. 128-129. 
165 Treitel s. 193. 
166 Se punkt 2.4.3 nedenfor. 
167 Poole s. 165, Anson s. 129-130. 
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at motoren kun hadde gått 20 000 ”miles”,168 mens det i den andre ikke utgjorde 

kontraktsbrudd at en privatperson i god tro uttalte seg feilaktig vedrørende årsmodell ved 

salg av bil til en profesjonell bilforhandler.169  

 

Videre er det av betydning hvor viktig utsagnet var for mottakerens beslutning om å inngå i 

kontraktsforholdet. I korthet kan det sies at jo viktigere utsagnet er, jo mer sannsynlig anses 

det å være at utsagnet skal betraktes som en kontraktsforpliktelse.170 

 

Selv om et utsagn ikke er nedfelt i kontraktsdokumentet og således vanskelig kan anses 

som et vilkår i den kontrakten, har vi sett i forrige underpunkt at et utsagn likevel kan anses 

som en selvstendig avtale (”collateral contract”). Skillet mellom situasjoner der et utsagn 

blir ansett som en ”collateral term” og der de blir ansett som en ”misrepresentation” er 

meget vanskelig å trekke. Siden begge alternativer kan forankres i ett og samme utsagn, har 

det blitt prosedert på at grensegangen er ”highly technical”, og at den derfor ikke bør danne 

grunnlag for ulike rettsvirkninger.171 Siden en EA-klausul forhindrer en ”collateral term” 

skulle den derfor også forhindre ”misrepresentation” fra å oppstå. Synspunktene ble 

imidlertid forkastet av Court of Appeal.  

 

 

 

                                                 
168 Dick Bentley Production Ltd v Harold Smith (Motors) Ltd [1965] 1WLR 623. 
169 Oscar Chess Ltd v Williams [1957] 1 WLR 370. 
170 Anson s. 129, Poole s. 164. I Treitel uttales (s. 354): “A statement is likely to be a term of the contract 

where its importance is such that, if it had not been made, the representee would not have entered into the 

contract at all.” Det skal altså temmelig mye til at et utsagn blir ansett som et kontraktsvilkår på dette 

grunnlag. 
171 Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation v ICI Chemicals & Polymers Ltd [1999] 1 Lloyd’s 

Rep. 387, avsnitt 34. 
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2.3.3 Rettsvirkningene av ”misrepresentation” og tilkjennegivelse av ”non-

reliance” 

En ”misrepresentation” fører til at en kontrakt kan kreves ugyldiggjort av den uskyldige 

part.172 Dette gjelder uavhengig av om utsagnet er fremsatt svikaktig, uaktsomt eller uten 

noen grad av skyld.173 Kontrakten blir da uvirksom mellom partene gjennom beføyelsen 

”rescission”. 

 

Skillet mellom ansvar for kontraktsbrudd og ansvar for ”misrepresentations” er av stor 

betydning fordi de to ansvarsformer gjør ulike beføyelser tilgjengelige for partene. Hvis 

den uriktige opplysningen utgjør et kontraktsvilkår, kan den føre til kontraktsrettslig 

erstatningsansvar,174 naturaloppfyllelse175 og hevningsrett (termination)176. Som 

”misrepresentation” kan den samme opplysningen føre til ugyldiggjøring (rescission)177 og 

erstatningsansvar etter alminnelige prinsipper (”tort”) eller etter Misrepresentation Act 

1967 (”statute”) 178. Selv om erstatning kan kreves uavhengig av om den uriktige 

opplysningen utløser kontraktsansvar, er det grunnleggende forskjeller i utmålingen. Mens 

erstatningsutmålingen for ”misrepresentations” skal søke å stille den tapslidende part i en 

situasjon som om det aktuelle utsagn aldri var blitt gitt (negativ kontraktsinteresse), skal 

den ved kontraktsbrudd stille parten som om utsagnet var korrekt (positiv 

kontraktsinteresse).179 

 

Forskjellene mellom ansvaret for ”misrepresentation” og kontraktsansvaret, forklarer 

hvorfor en EA-klausul i engelsk rett ofte inneholder en tilkjennegivelse ”non-reliance”. 

Mens en simpel EA-klausul medfører forutberegnelighet med hensyn til partenes 

                                                 
172 Treitel s. 371, Anson s. 236, McKendrick s. 678, Davies s. 118. 
173 Poole s. 332, McKendrick s. 678, Chitty 6-100, Treitel s. 369. 
174 Treitel s. 926 flg., Davies s. 269, Chitty del 8 (26-001 flg.).  
175 Treitel s. 1019 flg., Chitty kapittel 27. Dette er en sanksjon i ”equity” og ikke ”common law”.  
176 McKendrick s. 935 flg., Treitel s. 843-844.  
177 Misrepresentation Act 1967 Section 1, Treitel s. 330 og 371 flg., McKendrick s. 678 flg., Anson s. 253. 
178 Misrepresentation Act 1967 Section 2, Treitel s. 330 og 343 flg., McKendrick s. 691 flg., Anson s. 257. 
179 Chitty 6-049. 
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kontraktsforpliktelser, medfører en tilkjennegivelse av ”non-reliance” forutberegnelighet 

vedrørende ansvaret for ”misrepresentations”.  

 

Som vi nå har sett, er det nokså betydelige forskjeller mellom norsk og engelsk rett med 

hensyn til rettsvirkninger av uriktige opplysninger. Dette behandles nedenfor i punkt 3.4. 
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2.4 EA-klausuler i engelsk rett 

2.4.1 Formålet med EA-klausuler i engelsk rett 

I Inntrepreneur Pub Co Ltd v East Crown Ltd ble formålet med en EA-klausul angitt på 

følgende måte: “[T]o preclude a party to a written agreement from threshing through the 

undergrowth and finding in the course of negotiations some (chance) remark or statement 

(often long forgotten or difficult to recall or explain) on which to found a claim such as the 

present to the existence of a collateral warranty” (s. 614). I en leieavtale (leie av en pub) 

var inntatt en klausul hvor leietaker (saksøkte) forpliktet seg til å anskaffe alt øl til 

pubdriften fra saksøker. Leietakeren hevdet at det var en sideavtale (”collateral warranty”) 

hvoretter han var fritatt fra denne forpliktelsen etter en angitt dato. Saksøkeren påberopte 

EA-klausulen som grunnlag for å hindre bevisførsel om den angivelige sideavtale og fikk 

medhold. Dommer Lightman (flertallet) uttalte at EA-klausulen forhindret det som ellers 

kunne vært en sideavtale fra å få rettsvirkninger. 

 

For at ”Parol evidence rule” skal komme til anvendelse er det en forutsetning at kontrakten 

er ment å utgjøre den hele avtale, noe EA-klausulen bringer klarhet i. Siden EA-klausulen 

således bringer klarhet i et premiss for at ”Parol evidence rule” kan gjøres gjeldende, er 

formålet med klausulen og formålet med denne regel i stor grad sammenfallende. Ett 

eksempel er ønsket om å holde kostnadene for tvisteløsning nede. I den nettopp refererte 

avgjørelse ble det således påpekt at “the whole purpose of an entire agreement clause is to 

avoid the cost and time of the Court and the parties being expended on the investigation of 

claims to the existence of collateral warranties.” Det ble tilføyd at “some 2-3 days costs” 

som var brukt på føring av bevis for en sideavtale var “completely wasted”. Et annet 

eksempel er hensynet til forutberegnelighet som svekkes noe gjennom de mange unntak fra 

”Parol evidence rule”. Den moderne praksis med å anvende EA-klausuler kan således anses 

som en “reaction to the relaxation of the Parol evidence rule”,180 hvor formålet er “to shut 

                                                 
180 McKendrick s. 441. 
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out evidence that the Parol evidence rule would probably have excluded in the past”.181 I 

særdeleshet gjelder dette unntaket for “collateral contracts”, som kan synes å begrense 

virkningene av ”Parol evidence rule” i ikke ubetydelig grad. 

 

Prosessøkonomiske hensyn sies altså å tale for den løsning som tilstrebes gjennom EA-

klausulen. Det må imidlertid erkjennes at klausulen selv danner grunnlag for tvist. Da 

kontrakten under enhver omstendighet tillegges stor betydning ved kontraktstolkning synes 

lite å være vunnet i så henseende ved at EA-klausuler benyttes. 

 

 

2.4.2 Restriktiv tolkning av EA- klausuler? 

I dette punkt vurderes hvorvidt særlige, restriktive tolkningsregler kommer til anvendelse 

overfor EA-klausuler. 

 

I moderne engelsk rett fremstår det som noe usikkert om det i det hele tatt finnes ”regler” 

for tolkning.182 I Investors Compensation Scheme uttalte Lord Hoffman, at “[a]lmost all 

the old baggage of “legal” interpretation has been discarded.”183 Kontrakter skulle 

dermed bli tolket i samsvar med tolkningsprinsipper som gjelder for andre ytringer, slik at 

det ville være vanskelig å nå frem med juridiske tolkningsregler. Til tross for denne 

uttalelsen er man i teorien stort sett enige om at visse tolkningsregler fortsatt er relevante, 

deriblant regelen om den såkalte tolkning contra proferentem.184 

 

I Youell v Bland Welch & Co Ltd ble det uttalt at denne tolkningsregelen foreligger i to 

varianter. Siden jeg for denne avhandlingen forutsetter individuelt fremforhandlede avtaler, 

vil bare en av dem bli omtalt: “[I]n case of doubt, the wording in a contract is to be 

construed against a party who seeks to rely on it in order to diminish or exclude his basic 
                                                 
181 McKendrick s. 340. 
182Chitty 12-045. 
183 Investors Compensation Scheme, s. 912. 
184 Chitty 14-009 and 12-045, Peel, Interpretation s. 13, Lewison s. 370. 
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obligation, or any common law duty which arises apart from contract.”185 Denne 

tolkningsregelen kommer til anvendelse overfor ansvarsfraskrivelser.186 

 

EA-klausuler med tilkjennegivelse av ”non-reliance” har som tidligere nevnt mange 

likheter med ordinære ansvarsfraskrivelser. Selv om denne typen kontraktsregulering ikke 

er formelt underlagt regelen om tolkning contra proferentem (den hindrer 

”misrepresentations” i å oppstå, og fraskriver ikke ansvaret for ”misrepresentations” som 

har oppstått), har domstolene statuert et krav om klar og utvetydig ordlyd for at 

reguleringen skal kunne håndheves.187 Hvorvidt dette egentlig er anvendelse av contra 

proferentem-regelen fremstår som uklart. 

 

Likheten med ansvarsfraskrivelser er ikke like nærliggende for simple EA-klausuler. Slike 

bestemmelser fastlegger bare at hele avtalen mellom partene er integrert i 

kontraktsdokumentet. Det kan argumenters for at en slik regulering rent faktisk fører til at 

ansvar for utsagn som ellers ville utgjøre kontraktsforpliktelser blir fraskrevet, og at regelen 

om tolkning contra proferentem således skulle komme til anvendelse. Denne tilnærmingen 

har imidlertid ikke blitt fulgt i rettspraksis, som synes å vise en nokså stor grad av toleranse 

overfor simple EA-klausuler. Dette fører oss videre til neste punkt, som omhandler 

rettsvirkningene av denne type kontraktsbestemmelser. 

 

 

 

2.4.3 EA-klausulers rettsvirkninger 

 

”Parol evidence rule” kommer til anvendelse188 

                                                 
185 Youell v Bland Welch & Co Ltd (No.1)  [1992] 2 Lloyd's Rep. 127, s. 134. Se også Chitty 14-009. 
186 Chitty 14-009, Lewison, s. 370, Treitel s. 221. 
187 Peel, Standard Terms s. 53, Thomas Witter v TBP Industries [1996] 2 All ER 573. 
188 Se Adlercreutz, festskrift til Jan Ramberg, s 23. 
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I E A Grimstead & Son v. McCarrigan ble en EA-klausul ansett som en “insuperable 

hurdle” for en påstand om at den skriftlige kontrakt ikke inneholdt samtlige 

kontraktsvilkår.189 Avgjørelsen gjaldt en kontrakt vedrørende hussalg. Da saksøker krevde 

at saksøkte skulle oppfylle sin del av avtalen, mente saksøkte prinsipalt at kravet var 

ugyldig på grunn av ”misrepresentation” fra den prekontraktuelle fase. Subsidiært anførte 

han at de aktuelle utsagn viste at ikke hele kontrakten var integrert i kontraktsdokumentet, 

og at de således utgjorde kontraktsvilkår. Kontrakten inneholdt en EA-klausul, noe som 

forhindret saksøkte i å få medhold i denne siste anførselen. Klausulen fører altså til at 

”Parol evidence rule” kommer til anvendelse 

 

I dag synes denne virkningen av EA-klausulen å være så opplagt at den ikke prøves for 

domstolene og heller ikke diskuteres i teorien i særlig grad. Med den allerede foreliggende 

presumsjon for at avtalen er integrert i kontraktsdokumentet, er det ikke overraskende at 

man håndhever en bestemmelse hvori partene eksplisitt underbygger presumsjonen. 

 

 

 

Avskjærer EA-klausulen mulighetene for å ta forhandlingene i betraktning ved 

”interpretation”? 

Jeg har allerede nevnt at ”Parol evidence rule” har liten innflytelse på tolkning slik dette 

begrepet forstås i engelsk rett.190 Til tross for EA-klausulens nære sammenheng med denne 

regelen, er det likevel usikkert om klausulen medfører at visse argumentkilder heller ikke 

kan tas i betraktning som tolkningsmomenter. Således uttalte underinstansen (High Court) i 

The Rugby Group Ltd v. Proforce Recruit Ltd at “in my opinion the effect of the words 

"This agreement ... supersedes all prior representations, agreements, negotiations or 

understandings" is that the things superseded are to have no bearing on the meaning of the 

                                                 
189 E A Grimstead & Son v. McCarrigan [1999] WL 852482, Lewison s. 80. For en liknende betraktning, se 

Law Commission. Report No. 154, avsnitt 2.15. 
190 Se punkt 2.2.5 ovenfor. 
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agreement.”191 Utsagn fra den prekontraktuelle fase kunne altså etter underinstansens 

oppfatning ikke tas i betraktning ved tolkning. Tolkningsspørsmålet i saken var hva som lå 

i avtalens vilkår om at den ene part skulle ha ”Preferred Supplier Status”.  

 

Bevisavskjæringen ble imidlertid påanket til Court of Appeal, og anken fikk medhold.192 

Det ble fastholdt at det avskårede vitnesbyrd utgjorde del av den faktiske bakgrunn for 

avtalen og at dette kunne tas i betraktning ved tolkningen. Når det gjelder EA-klausulen 

uttalte dommer Mummery, med tilslutning fra de øvrige dommere, at en slik klausul alene 

ikke er nok til å avskjære denne typen bevis ved tolkningen i snever forstand: ”There is a 

reasonably arguable distinction between, on the one hand, ascertaining the contents of a 

written contract or setting up a collateral or side contract by reference to prior 

representations, agreements, negotiations and understandings and, on the other hand, 

ascertaining the meaning of a term contained in a written contract by reference to pre-

contract materials. It is reasonably arguable that in clause 9.2 (EA-klausulen – min 

tilføyning) the parties intended to exclude the former, but not to inhibit the latter” (premiss 

41). Saken ble deretter sendt tilbake til High Court, hvor den ennå ikke er behandlet. Court 

of Appeal avgjorde ikke spørsmålet, men anså det altså som ”reasonably arguable”. 

Følgelig måtte bevis kunne føres. Om bevisføringen faktisk vil ha noen innvirkning på 

tolkningen er ennå ikke avgjort. 

 

Svaret på dette spørsmålet er etter mitt skjønn avhengig av to forhold. For det første, vil 

partenes intensjon med EA-klausulen være avgjørende hvis den lar seg påvise ut fra 

tilgjengelig bevis. For det andre vil det være av betydning, dersom slik intensjon ikke lar 

seg påvise, hvor liberalt syn en har på tolkningsprosessen. Har en et liberalt syn på denne, 

kan ordlyden i større grad fravikes dersom dette tilsies av tilgjengelig 

bakgrunnsinformasjon. Dermed kan resultatet etter en slik prosess også stride med en parts 

forventninger i forhold til EA-klausulen. En slik regulering skulle følgelig ha mulighet for 

                                                 
191 The Rugby Group Limited v. Proforce Recruit Limited [2005] WL 62287,  premiss 22 (High Court). 
192 The Rugby Group Limited v. Proforce Recruit Limited [2006] WL 2794075, premiss 41 og 59 (Court of 

Appeal). 
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å omfatte deler av tolkningsprosessen, dersom en har et liberalt syn på denne. Løsningen på 

spørsmålet fremstår som uklar, selv om avgjørelsen i Rugby Group v Proforce må sies å 

tale for at ”interpretation” ikke omfattes. 

 

Dersom EA-klausulen inneholder en tilkjennegivelse av ”non-reliance”, er det etter mitt 

syn større grunn til å vektlegge bestemmelsen også ved ”interpretation”. Tanken er at 

dersom ingen andre enn de skrevne utsagn har vært motiverende for kontraktsinngåelsen, er 

det også mindre grunn for at disse andre utsagnene skal ha relevans under 

tolkningsprosessen.  

 

Jeg legger til grunn at rettstilstanden er uklar, og at EA-klausuler kan synes å ha 

begrensede rettsvirkninger ved ”interpretation” i motsetning til ved fastlegging av ”terms”. 

 

 

 

Forhindrer EA-klausulen ”collateral contracts”? 

I en tidligere avgjørelse (1987) ble det uttalt at en simpel EA-klausul ikke var tilstrekkelig 

til å tilbakevise en påstand basert på en sideavtale.193 Det har imidlertid vært en utvikling 

gjennom de siste 20 årene, og etter nyere rettspraksis kan et slikt standpunkt ikke lenger 

opprettholdes.194 I Inntrepreneur Pub Co v East Crown Ltd og Deepak Fertilisers and 

Petrochemical Corp v Davy McKee fastholdt retten at en EA-klausul var tilstrekkelig til å 

avskjære en påstand bygget på en påstått sideavtale.195 Denne funksjonen ble til alt overmål 

fremhevet som selve formålet med klausulen.196 I White v Bristol rugby Ltd197 anførte den 

ene parts advokat at det måtte skilles mellom klausuler med ordlyden ”entire agreement” 

og de med ”entire and only agreement” fordi bare denne siste ordlyden kunne omfatte 
                                                 
193 McGrath v Shah (1987) 57 P. & C.R. 452, se Lewison s. 80. 
194 Lewison s. 80. 
195 Inntrepreneur Pub Co Ltd v East Crown Ltd, s. 614, Deepak Fertilisers and Petrochemical Corp v Davy 

McKee, avsnitt 34. Se også Lewison s. 80 og Peel Standard Terms s. 53. 
196 Inntrepreneur Pub Co Ltd v East Crown Ltd, s. 614. 
197 White v Bristol rugby Ltd [, avsnitt 26 flg.  
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sideavtaler. Dommeren forkastet anførselen og uttalte at det var “impossible to draw any 

material distinction” mellom slike bestemmelser.  

 

Det må dermed legges til grunn at en EA-klausul forhindrer sideavtaler som grunnlag for 

kontraktsforpliktelser.  

 
I amerikansk rett kan en EA-klausul ikke forhindre fastleggelsen av en ”collateral agreement” fordi alle 

unntak fra ”Parol evidence rule” også gjelder i forhold til klausulen.198 Her er det altså et betydelig skille 

mellom engelsk og amerikansk rett. 

 

 

 

Har EA-klausulen betydning for”rectification”? 

I JJ Huber (Investments) Ltd v Private DIY Co Ltd hadde en uerfaren advokat ved en 

feiltakelse glemt å sette inn en bestemmelse i leieavtalen som skulle gjøre leietakeren 

forpliktet til å betale renter.199 Leietakeren var klar over feiltakelsen, men nevnte ikke noe 

om dette overfor utleier. Da utleier søkte ”rectification” av kontrakten påberopte 

leietakeren seg avtalens EA-klausul. 

 

Dommeren uttalte at en EA-klausul regulerte hvilke kilder kontraktens vilkår måtte utgå 

fra, men at den ikke innebar noen hindring i forhold til ”rectification”. Utleier fikk 

medhold, slik at leietaker var forpliktet til å betale renter. Dette synes å være i tråd med at 

”Parol evidence rule” ikke kommer til anvendelse for denne prosessen, som hjemles i 

”equity” og ikke ”common law”. Selve formålet med ”rectification” er jo nettopp å ta i 

betraktning slike utsagn som EA-klausulen og den nevnte regel søker å avskjære, for i 

særlige tilfeller å korrigere feil i kontraktsdokumentet. Konklusjonen blir dermed at EA-

klausulen ikke medfører noen begrensning i forhold til ”rectification”. 

 

 
                                                 
198 Farnsworth II s. 235-237, se særlig note 37 på s. 235.  
199 JJ Huber (Investments) Ltd v Private DIY Co Ltd [1995] E.G.C.S 112. 
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”Implied terms” 

Det gjenstår å drøfte hvorvidt en EA-klausul må forstås slik at den forhindrer utfylling med 

”implied terms”. Slik utfylling kan ligge nært opp til tolkning av kontrakten, og, som nevnt 

ovenfor, er det uklart hvorvidt EA-klausulen søker å påvirke tolkningsprosessen.  

 

For den videre drøftelse skiller jeg mellom utfyllende vilkår som stammer fra lov og 

sedvane på den ene siden, og vilkår som inntas ut fra partenes antatte intensjoner for å 

oppnå ”business efficacy” på den annen. Dette skillet ble foreslått av dommer Nigel Teare i 

Helene Knutsen-saken og baserer seg på at en ”implied term” som inntas “in order to make 

the express terms work” kan sies å allerede være en del av den skrevne avtale.200 

Begrunnelsen er at slike ”implied terms” er nærere knyttet til partenes intensjoner. Når 

partene har inngått en kontrakt, er det en sterk presumsjon for at de ønsker at denne skal 

være operativ. Dommer Teare anså det således for å være ”arguable” at en EA-klausul ikke 

kunne forhindre slik utfylling. At en ”implied term” allerede er del av kontrakten, kan ikke 

anføres med samme tyngde for vilkår som inntas fra lov eller sedvane, da disse kildene 

mangler forankring i selve kontrakten.  

 

Utfylling basert på partenes presumerte intensjoner ”to ensure business efficacy” kan etter 

mitt skjønn vanskelig avskjæres gjennom en EA-klausul. Slike vilkår inntas ikke fra 

elementer ”utenfor” kontrakten, men følger snarere av en tolkning av den skrevne 

kontrakten som helhet.201 En kontrakt som søker å utelukke slik utfylling må ha til hensikt 

å regulere alle eventuelle begivenheter som kan inntreffe i fremtiden. Dette lar seg 

vanskelig gjennomføre i praksis. Dessuten kan det antas å ligge utenfor partenes intensjon, 

da de fleste erkjenner at det kan bli nødvendig å utfylle selv de mest utførlig utarbeidede 

kontrakter. Videre kunne det føre til at kontrakter forble uvirksomme mellom partene. Et 

standpunkt om at slik utfylling ikke var utelukket som følge av en EA-klausul, ble også 

                                                 
200 Exxonmobil Sales & Supply Corp v Texaco Ltd  (the Helene Knutsen) [2003] 2 Lloyd's Rep. 686 (2003), s. 

690-691, avsnitt 27. 
201 Paralleller kan trekkes til konkret utfylling i norsk rett, se punkt 4.2.6 nedenfor. 
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ansett for å være ”arguable” i Helene Knutsen-saken. Jeg legger derfor til grunn at en EA-

klausul ikke kan hindre ”implied terms” som tilsikrer ”business efficacy”. 

 
I Helene Knutsen-saken hadde B inngått en kontrakt med A om kjøp av diesel. Kontrakten inneholdt en EA-

klausul. Ved lossing om bord til Bs skip ble dieselen testet av en uavhengig kontrollør, som kunne rapportere 

at dieselen tilfredsstilte de spesifiserte krav. Ifølge Bs kontrollører, som kontrollerte dieselen ved ankomst til 

B, var imidlertid dieselens kvalitet ikke tilfredsstillende. B avviste derfor lasten. I denne situasjonen var det 

ønskelig for B at det ble foretatt nye tester av dieselpartiet utført av uavhengige kontrollører. Selskapet hevdet 

derfor at det var en ”implied term” at diesel som var representativ for det solgte parti skulle holdes 

tilgjengelig ved avhentingsterminalen. Kun på denne måten kunne sekundære tester bli gjennomført og den 

opprinnelige uavhengige kontrollørs rapport bekreftes eller avkreftes. Siden slik ”vareprøve” ikke var gjort 

tilgjengelig på terminalen, hevdet B at den uavhengige kontrollørens rapport var ugyldig. B anførte prinsipalt 

at kontrakten måtte utfylles (”implied in fact”) for å være operativ mellom partene, subsidiært at slik utfylling 

måtte gjøres på grunnlag av bransjepraksis. Førstnevnte grunnlag ble avvist fordi vilkåret ikke ble ansett 

nødvendig, mens sistnevnte type utfylling ble forhindret av EA-klausulen som eksplisitt ga uttrykk for at 

kontraktens løsninger skulle gå foran eventuell “usage or course of dealing”.202 Retten så det slik at dette 

utgjorde en klar referanse til ”terms implied of custom”. Det er ingen grunn til at situasjonen skulle vært en 

annen dersom klausulen i stedet nevner lovregler; med mindre disse er preseptoriske. 

 

Enkelte EA-klausuler henviser eksplisitt til utelukkelse av utfylling med ”implied terms”. 

Dermed skulle utfylling med lovregler og sedvanerett være utelukket. Spørsmålet er ikke 

avgjort i rettspraksis, men da en slik klausul vil være enda klarere i forhold til utelukkelse 

av ”implied terms” enn hva som var tilfellet i Helene Knutsen-saken, synes det å følge 

logisk av dette at slik utfylling er utelukket. Et eksempel på en slik bestemmelse var inntatt 

i avtalen som lå til grunn for Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation v. ICI 

Chemicals & Polymers Ltd.: “…there are not any agreements, understandings, promises or 

conditions, oral or written, expressed or implied …” (s. 395 – min uthevning). 

 

Dersom den aktuelle EA-klausul ikke nevner ”implied terms”, er ordlyden omfattende nok 

til å kunne utelukke disse. Men her kan det reises tvil rundt hva som kan anses å være 

partenes intensjoner, objektivt sett. I tillegg tilsier klausulens nære tilknytning til ”Parol 

                                                 
202 Avgjørelsens avsnitt 22. 
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evidence rule”, som ikke kommer til anvendelse overfor ”implied terms”, at man ikke uten 

videre kan slutte fra klausulen at utfylling med slike vilkår skal være utelukket. Jeg har 

ikke funnet rettspraksis eller teori som vurderer dette, og må nøye meg med å påpeke at 

rettstilstanden er uklar. 
 

I amerikansk rett inneholder UCC § 1-304 en generell plikt til å oppfylle og håndheve avtalen i god tro: 

“Every contract or duty within [the Uniform Commercial Code] imposes an obligation of good faith in its 

performance and enforcement”. Det synes å være enighet om at en EA-klausul ikke kan forhindre utfylling 

med en forpliktelse til å opptre i henhold til ”good faith” da “[p]olicy considerations of good faith and fair 

dealing trump even the most restrictively drafted merger clause”.203 Dette stemmer også overens med  UCC § 

1-302(b) som fastlegger at forpliktelsen til å opptre i ”good faith” er preseptorisk.204 Med dette synes det klart 

at en EA-klausul ikke kan forhindre innfortolkningen av en forpliktelse om at avtalens øvrige bestemmelser 

skal oppfylles og håndheves etter prinsippet om ”good faith”. 

 

Et annet spørsmål er om det kan stride mot ”good faith” å påberope seg klausulen til fortrengsel for en 

tidligere muntlig overenskomst, uavhengig av om det aktuelle vilkår som påberopes er forankret i 

lojalitetsprinsipper. Det har vist seg å være svært vanskelig å finne rettskilder som vedrører dette spørsmålet – 

det synes dermed heller ikke å være særlig praktisk. En mulig årsak kan være at en EA-klausul ikke har 

”conclusive effect” i amerikansk rett, dvs. at det er mulig å tilbakevise spørsmålet om integrasjon til tross for 

EA-klausulen.205 Dette beror på partsintensjonen, og de forhold som kunne medføre at det er i strid med 

”good faith” å påberope klausulen, mest praktisk en avvikende muntlig overenskomst,  må da kunne føres 

som bevis for å godtgjøre intensjonen bak klausulen. Dersom presumsjonen for integrasjon ikke blir 

tilbakevist med dette, vil det vanskelig kunne stride med ”good faith”-forpliktelsen å gjøre EA-klausulen 

gjeldende.  

 

Vi ser av denne drøftelsen at en vurdering av ”good faith” i forhold til EA-klausulen blir noe annerledes i 

amerikansk enn i norsk rett. I amerikansk rett er tolkningsprosessen todelt; man spør først om avtalen er 

integrert i kontraktsdokumentet for deretter å tolke innholdet av dette.206 Selv om en part hevder at det 

                                                 
203 Alle-Murphy s. 150 -151 (med henvisning til Farnsworth). Se også Amoco Oil Co. v. Ervin  908 P.2d 493, 

s. 499 (Supreme Court of Colorado,1995): “The merger and integration clauses do not permit Amoco to 

breach the implied covenant of good faith and fair dealing”. 
204 Standarden for ”good faith” kan imidlertid reguleres ved avtale, så lenge denne reguleringen i seg selv 

ikke er ”manifestly unreasonable”, jfr. UCC § 1-302(b), 2. punktum. 
205 Restatement Second, Contracts, § 216, Comment e. 
206 For en liknende betraktning, se Høgberg s. 160 og 161. 
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egentlig var enighet om vilkår som avviker fra kontraktsdokumentet, vil en EA-klausul bli sett på som et 

uttrykk for partenes ønske om en integrert kontrakt, dersom den anses vedtatt207 Og da kan det vanskelig 

stride mot ”good faith” å påberope seg denne til fortrengsel for muntlige overenskomster. Tvert i mot vil det 

samsvare med partsintensjonen. I norsk rett er det mer nærliggende å hevde at det kan stride mot den 

alminnelige lojalitetsplikt, eventuelt avtaleloven § 36 å gjøre klausulen gjeldende til fortrengsel for en 

prekontraktuell muntlig overenskomst, selv om partene var enige om å innta EA-klausulen. Forskjellene 

behøver dog ikke å være så store fordi den muntlige overenskomst, som i norsk rett vil kunne tilsidesette en 

vedtatt EA-klausul, i amerikansk rett vil være et moment i vurderingen av om bestemmelsen er vedtatt.  

 

I teorien er det vurdert om EA-klausuler kan være ”unconscionable” og således settes til side av UCC 

§ 2-302 ”Unconscionable Contract or Clause”. Disse situasjonene synes å ligge nær svikaktig atferd og 

utnytting. I en artikkel ”[w]hen are merger clauses unconscionable?”,208 argumenterer forfatteren for at 

EA-klausulen kan bli satt til side etter UCC § 2-302 dersom selgeren bevisst fremkaller forventninger 

hos kjøperen om at han nyter godt av vilkår som ikke kommer til uttrykk i kontraktsdokumentet. 

Forutsatt at avtalen inneholder en EA-klausul, ville slike forhold i engelsk rett vært betraktet som 

”misrepresentation”, og således grunnlag for ugyldighetsvirkninger, men ikke som grunnlag for 

kontraktsforpliktelser. 

 

 

 

2.4.4 Avgjør EA-klausulen spørsmålet om integrasjon med endelig virkning, eller 

utgjør den en presumsjon? 

Som allerede nevnt, avgjøres spørsmålet om integrasjon ut fra partenes felles intensjon, 

fastlagt etter en objektiv vurdering. EA-klausulen er helt klar med hensyn til dette 

spørsmålet, slik at bevis for andre vilkår enn de skrevne ikke kan føres. Og er slikt bevis 

allerede ført, skal det ikke tas i betraktning.209 I det praktiske liv hender det imidlertid at en 

skriftlig kontrakt ikke er i overensstemmelse med partenes egentlige intensjoner. Dersom 

en EA-klausul, til tross for sin klare ordlyd, ikke var ment å skulle utelukke for eksempel 

en spesiell sideavtale, oppstår spørsmålet om domstolene vil avskjære bevisføring i forhold 

                                                 
207 Restatement Second, Contracts, § 216, comment e. 
208 Macintosh s. 539. 
209 Lewison s. 71-72. 
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til denne. Problemstillingen kan også formuleres som et spørsmål om EA-klausulen avgjør 

hvorvidt avtalen er integrert i kontraktsdokumentet med endelig virkning, eller om den kun 

utgjør en presumsjon.  

 

I en rapport fra ”Law Commission” i 1986 ble det konkludert med at EA-klausuler kun 

hadde “a very strong persuasive effect”.210 McKendrick stiller seg noe tvilende til om 

denne konklusjonen kan opprettholdes i dag, særlig etter det han kaller domstolenes 

”benevolent approach” i forhold til denne typen klausuler i blant annet Watford Electronics 

Ltd v Sanderson CFL Ltd. 211 I avgjørelsen uttalte dommeren, i et obiter dictum, at 

ansvarsfraskrivelsene i kontrakten på grunn av en EA-klausul (med tilkjennegivelse av 

”non-reliance”) måtte tolkes på det grunnlag at “the parties intend that their whole 

agreement is to be contained or incorporated in the document which they have signed and 

on the basis that neither party has relied on any pre-contract representation”. Spørsmålet i 

saken var om en ansvarsfraskrivelse omfattet ”misrepresentation”, slik at den kunne settes 

til side etter Misrepresentation Act 1967. Dommeren kom til at så ikke var tilfellet, fordi 

tilkjennegivelsen av ”non-reliance” hindret en ”misrepresentation” fra å oppstå, og da var 

det heller ingen grunn til at ansvarsfraskrivelsen skulle omfatte slike utsagn. 

Ansvarsfraskrivelsen var således ikke omfattet av Misrepresentation Act 1967. Uttalelsene 

i denne saken var altså ikke knyttet til EA-klausulers betydning for spørsmålet om 

integrasjon, men til forståelsen av en tilkjennegivelse av ”non-reliance”. Etter dette kan jeg 

ikke se at avgjørelsen taler for at EA-klausulen har en avgjørende effekt på spørsmålet om 

integrasjon. 

 

Nyere rettsavgjørelser indikerer imidlertid at EA-klausulen i praksis har så godt som 

avgjørende effekt. I Inntrepreneur Pub Co v East Crown uttalte dommer Lightman at en 

EA-klausul er egnet til å “denude what would otherwise constitute a collateral warranty of 

legal effect”.212 Avgjørelsen ser ut til å representere gjeldende rett, da den er blitt henvist til 

                                                 
210 Law Commission. Report No. 154, avsnitt 2.15. 
211 McKendrick s. 340, Watford Electronics Ltd v Sanderson CFL Ltd [2002] FSR 19. 
212 Inntrepreneur Pub Co Ltd. v East Crown Ltd. s. 614. 
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i en rekke senere saker, for eksempel White v Bristol rugby Ltd. Det fastholdes dermed at 

utsagn som ellers kunne dannet grunnlag for kontraktsforpliktelser ikke skal tillegges 

rettsvirkninger. Med en slik innfallsvinkel vil føring av bevis avskjæres fordi det er 

irrelevant.213 

 

Jeg finner det imidlertid vanskelig å akseptere en påstand om at EA-klausuler utgjør mer 

enn en sterk presumsjon. EA-klausulen må, som alle andre kontraktsbestemmelser, tolkes. 

Selv om det byr på bevismessige vanskeligheter, er rettstilstanden etter Investors 

Compensation Scheme-saken slik at selv klar ordlyd kan bli korrigert i forhold til dens 

“normale” betydning, dersom den faktiske bakgrunn for kontrakten viser at noe er gått galt 

under utarbeidelsen av ordlyden. Således kan eksistensen av en EA-klausul i kontrakten 

ikke utgjøre mer enn en (svært) sterk presumsjon for at hele kontrakten er integrert i 

kontraktsdokumentet.  

 
 

 

2.4.5 Bortfall av retten til å påberope EA-klausulen gjennom konkludent atferd og 

passivitet  

I SAM Business Systems Limited v. Hedley and Company ble de retten til å påberope seg 

EA-klausulen ansett som bortfalt på grunn av konkludent atferd hos den ene part, SAM.214 

Saksforholdet forholdt seg slik at SAM krevde at Hedley innbetalte resterende avdrag for 

datasystemet som sistnevnte hadde fått levert. Hedley gikk da til motsøksmål om erstatning 

for mangler ved systemet. Som grunnlag for disse manglene ble det blant annet vist til 

korrespondanse mellom partene. Hedley hadde stilt spørsmål vedrørende en faktura for 

implementering av systemet. Disse spørsmålene ga uttrykk for en klar oppfatning hos 

Hedley om at komplett implementering ikke var foretatt, og denne ble ikke benektet av 

SAM. I avgjørelsen ble det uttalt at SAM hadde “treated the conversations and letters 

between Hedley's and Mr. Tustain as incorporated into the contract”. Dette ble ansett som 
                                                 
213 Law Commission. Report No. 154, avsnitt 2.10. 
214 SAM Business Systems Limited v. Hedley and Company [2003] All ER (Comm) 465, Chitty 12-104. 
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en frafallelse av retten til senere å påberope seg EA-klausulen som grunnlag for en påstand 

om at korrespondansen ikke forpliktet SAM.  

 

Bortfall av rettigheter i kontraktsforhold vil ikke bli behandlet i denne avhandlingen.215 For 

langvarige kontraktsforhold er det imidlertid interessant at konkludent atferd og passivitet 

begrenser EA-klausulens rettsvirkninger.  

                                                 
215 Emnet er behandlet av en tidligere vitenskapelig assistent tilknyttet prosjektet, Fredrik Skribeland: ”No-

waiver-klausuler og bortfall av misligholdsbeføyelser”, upublisert spesialavhandling, Oslo 2005. 

 62



 

2.5 Oppsummering – er det et behov for entire agreement klausuler i engelsk 

kontraktsrett?   

Kort svar 

Et kort svar er: Ja, EA-klausulen medfører enkelte rettsvirkninger som ikke kunne vært 

oppnådd uten kontraktsregulering.  

 

Kontrakten anses som integrert i kontraktsdokumentet 

En EA-klausul utgjør en nesten uoverkommelig hindring for påstander om at den skriftlige 

kontrakten ikke inneholder hele avtalen mellom partene. Uten en slik klausul kan det være 

noe usikkerhet rundt dette spørsmålet til tross for den eksisterende presumsjon for at 

kontraktsdokumentet inneholder samtlige avtalevilkår. 

 

Sideavtaler 

Klausulens rettsvirkninger overfor denne type vilkår er de som oftest vurderes i 

rettspraksis. Fordi det ikke foreligger noen rettsregel som utelukker slike vilkår, har 

klausulen betydning på dette området. Domstolenes tilnærming er at eksistensen av en EA-

klausul alene er tilstrekkelig til å forhindre påstander basert på sideavtaler. 

 

”Implied terms” 

Avhengig av EA-klausulens utforming og hva slags type ”implied term” det dreier seg om, 

kan en EA-klausul avskjære bevisføring for denne typen vilkår. Rettstilstanden synes å 

være slik at en EA-klausul kan forhindre utfylling med vilkår fra lov og sedvane, mens 

dette trolig ikke gjelder for utfylling som er nødvendig for at avtalen skal være operativ 

mellom partene. 
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3 ET KOMPARATIVT BLIKK PÅ NORSK RETT  

3.1 Innledning 

Før EA-klausulers rettsvirkninger drøftes i forhold til norsk rett, er det nyttig å vurdere 

enkelte sider ved vårt rettssystem som i særlig grad varierer fra det engelske på områder 

som er aktuelle for avhandlingen. Inneværende kapittel tilsikter ikke å gi en komparativ 

analyse, men tar utgangspunkt i enkelte sider ved vårt rettssystem som kan medføre at EA-

klausuler får andre rettsvirkninger i norsk enn i engelsk rett.  

 

I det følgende vil jeg vise den ulike tilnærming som gjør seg gjeldende for grensen mellom 

prosessuelle og materielle spørsmål (punkt 3.2), vektlegging av hensynet til sikkerhet og 

forutberegnelighet (punkt 3.3), rettsvirkninger av uriktige opplysninger (punkt 3.4) og til 

sist, tolkningslæren (punkt 3.5). 

 

 

 

3.2 Grensen mellom det materielle og det prosessuelle – norsk rett og common 

law 

I forrige kapittel ble EA-klausulens nære tilknytning til ”Parol evidence rule” behandlet, og 

det ble vist at regelen i engelsk og amerikansk rett er hjemmel for bevisavskjæring. Også i 

forhold til norsk rett er det blitt drøftet om man gjennom en EA-klausul kan pålegge den 

norske dommer å avskjære føring av visse typer bevis.216 Det er imidlertid ikke gitt at det 

kan trekkes en parallell mellom disse rettssystemene. Min oppfatning, som jeg skal 

begrunne i det følgende, er at eventuelle prosessuelle virkninger av en EA-klausul ikke står 

særlig sentralt i norsk rett.  

                                                 
216 Gran s. 21 flg. For dansk rett, se Bryde Andersen s. 344. 
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I ”common law”-baserte rettssystemer er forholdet mellom prosessuelle og materielle 

regler et ganske annet enn i det norske rettssystem. En del av de spørsmål vi anser for å 

være materielle, er i ”common law” ansett for å være prosessuelle anliggender. ”Parol 

evidence rule” er ett eksempel på dette. Videre er foreldelse ansett som et prosessuelt 

hinder for å reise sak i engelsk rett, mens vi anser et slikt krav som materielt uberettiget.217 

Resultatet i forhold til foreldelse blir det samme i begge systemer, men veien dit er ulik. 

Fokuseringen på EA-klausulens prosessuelle virkninger i engelsk rett kan dermed ikke 

automatisk overføres til vårt rettssystem. 218  

 

Hvorvidt hele avtalen er integrert i kontrakten kan anses både som et materielt og et 

prosessuelt spørsmål. Som vist i forrige kapittel, behandles spørsmålet prosessuelt gjennom 

”Parol evidence rule” i engelsk rett. I et slikt system vil EA-klausulen selvsagt få 

prosessuelle følger. ”Parol evidence rule” har imidlertid også en materiell side: Fordi bevis 

for korrigerende eller supplerende vilkår er irrelevant, blir kontrakten det endelige uttrykk 

for partenes overenskomst. 

 

Om dette er et materielt eller prosessuelt anliggende, kommer på spissen i forhold til 

lovvalgsregler, fordi domstollandets regler anvendes på prosessuelle spørsmål, mens 

materielle spørsmål underlegges kontraktens bakgrunnsrett.219 I amerikansk rett anser man 

spørsmålet om integrasjon som materiell rett i dette henseende. Det fremgår av Restatement 

Second (Conflict of Laws) § 140, comment c, hvor det uttales at spørsmålet om integrasjon 

“should be determined by the law which governs the contract [itself].” Siden dette kan 

”substantially affect the obligations of the parties under the contract” blir det ansett som 

hensiktsmessig ”that the rule as to integrated contract is part of the substantive law of 

contracts and … not a rule of evidence”.220 

                                                 
217 Chitty 28-116. 
218 Hagstrøm s. 64: ”Kontraktsrettslige regler om bevisavskjæring kjennes ikke ellers i norsk rett.” 
219 Scoles m.fl. s. 1034. 
220 L.c.  
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Fra amerikansk rettspraksis er det videre eksempler på at kontrakten mellom partene har 

vært underlagt CISG og hvor det har vært spørsmål om ”Parol evidence rule” skulle gjelde. 

Selv om man i amerikansk rett ellers omtaler ”Parol evidence rule” både som en materiell 

og en prosessuell regel,221 måtte man her velge én tilnærmingsmåte. I MCC-Marble 

Ceramic Center Inc. v. Ceramica Nuova D’Agostino S.p.A, fastslo ankeinstansen at ”Parol 

evidence rule” ikke kom til anvendelse for kontrakter som var underlagt CISG.222 

Spørsmålet om integrasjon var altså et materielt spørsmål underlagt kontraktens 

bakgrunnsrett, og CISG inneholder som kjent ingen ”Parol evidence rule”. Retten uttalte at 

partene kunne inntatt en ”merger clause to supersede all prior oral or written agreements” 

dersom de ønsket at alle vilkår skulle utgå fra den skriftlige kontrakt.223 Resonnementet 

indikerer at EA-klausulens rettsvirkninger defineres som materielle.  

 

Disse uttalelser skulle vise at reguleringen som tilsiktes av EA-klausulen kan betraktes som 

materiell selv i et ”common law”-basert rettssystem.224 I jurisdiksjoner uten ”Parol 

evidence rule” skulle det være desto svakere grunnlag for å tillegge klausulen prosessuelle 

virkninger. I norsk rett viser rettspraksis videre en meget restriktiv holdning til 

bevisavskjæring. Og hvorfor skulle det egentlig medføre prosessuelle virkninger i norsk 

rett at et kontraktsdokument er intendert å utgjøre den hele avtale?  

 

Dette måtte i så fall følge av partenes intensjoner med EA-klausulen. Men klausulen selv 

nevner ikke noe om prosessuelle virkninger. Et eksempel på at prosessuelle følger av 

tolkningsregler virker fremmed i norsk rett er NS 8405 pkt. 3.2, hvor det fremgår at 

kontraktsmaterialet skal gjelde i en viss rekkefølge i tilfelle motstrid. Det følger av 

standardens pkt 3.2, jfr. 3.1, at det som fremgår av avtaledokumentet (pkt. 3.1 a)) i tilfelle 
                                                 
221 Warren’s Forms of Agreements s. 101-3. 
222 MCC-Marble Ceramic Center Inc. v. Ceramica Nuova D’Agostino S.p.A C.A.11 (Fla.),1998. Se Calleo s. 

799. 
223 Ibid. s. 815. 
224 I amerikansk rett er det videre slik at føderale domstoler, som har egne bevisregler, anvender den enkelte 

stats “versjon” av ”Parol evidence rule” i tilfelle motstrid, jfr. Warren’s Forms of Agreements, s. 101-3. 
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motstrid skal gå foran det som fremgår av referater eller skriftlig materiale fra 

forhandlingene (pkt. 3.1 b)). En slik regulering har klare likhetstrekk med en EA-klausul, 

men det ville være nokså fremmed for en norsk jurist å drøfte prosessuelle virkninger av 

denne reguleringen.225 

 

Konklusjonen er at EA-klausulen i seg selv ikke tilsier bevisavskjæring i norsk rett.226 

 
Siden prosessuelle følger av EA-klausulen likevel har vært ansett som et relevant tema for norsk rett, vil jeg 

kort drøfte klausulen i forhold til norske prosessuelle regler. Selv om vi i utgangspunktet har fri bevisføring, 

er det et åpenbart behov for at dommeren gis en viss adgang til å avskjære bevis i enkelte situasjoner. Noe 

annet ville føre til at en part gjennom totalt ”unyttig” bevisføring kunne forhale saken vesentlig. Det er på 

denne bakgrunn at § 189 er inntatt i tvistemålsloven.227 Således kan reglene i denne bestemmelse anses som 

”selvfølgelige”.228 I forhold til EA-klausulers rettsvirkninger er det særlig tvml § 189 første ledd nr. 1 som er 

aktuell: ”Retten kan negte at la et tilbudt bevis bli tilveiebragt eller ført naar det ikke kommer saken ved”. 

Avskjæring av bevis etter denne bestemmelsen må således bygge på en oppfatning om at bevisføringen er 

irrelevant på grunn av EA-klausulen. I teorien forutsettes det videre at domstolene utøver sin 

avskjæringskompetanse etter denne bestemmelsen med forsiktighet.229 Faren ved slik avskjæring er som uttalt 

av Kjæremålsutvalget i Rt. 1963 s. 1148: ”den tolkning av tvistemålslovens § 189 første ledd nr. 1 som 

lagmannsretten i tilslutning til herredsretten har lagt til grunn, vil så vidt skjønnes føre til at retten også i de 

her nevnte saker kan ta standpunkt til vesentlige sider ved det materielle krav som er reist, uten å høre det 

bevis som kravet er underbygget med.” 

 

Bestemmelsen må sees i forhold til tvml. § 188 hvoretter bevis skal legges frem av parten på en slik måte at 

”det tydelig fremgaar, hvilke omstændigheter han agter at godtgjøre ved de enkelte bevismidler”. Dersom det 

                                                 
225 Den tidligere gjeldende standard, NS 3430, hadde en tilsvarende regulering i pkt. 4.2. Denne 

bestemmelsen er vurdert i enkelte lagmannsrettsavgjørelser (se blant andre LG-2004-43696, LG-2003-04187, 

LB-2003-10650, LB-2001-04037). Eventuelle prosessuelle følger av tolkningsregelen er ikke engang nevnt i 

avgjørelsene. 
226 For samme oppfatning i dansk rett, se Bryde Andersen s. 344. 
227 ”Udkast til lov om rettergangsmaaden i tvistemaal” 1908 s. 83 i forhold til daværende § 185. Se liknende 

regulering i ny tvistelov § 21-7. 
228 Hov Rettergang I s. 243. 
229 Schei, s. 641. 
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på denne måten fremgår at bevis for forhandlingene ønskes ført for å godtgjøre andre vilkår enn de skrevne, 

kunne slike bevis tenkes å ikke komme ”saken ved” på grunn av EA-klausulen.  

 

Hvorvidt et bevis kommer saken ved, avgjøres ut fra partenes pretensjoner.230 Av denne grunn kan bevis 

”komme saken ved” i § 189 første ledd nr. 1 sin forstand selv om kravet er materielt uberettiget.231 Ved 

tolkningen av selve EA-klausulen vil skrevne så vel som uskrevne partsutsagn være relevante – klausulen kan 

ikke regulere sin egen tolkning. 232 En parts oppfatning om at muntlige utsagn utgjør kontraktsforpliktelser er 

relevante for å vurdere partens intensjon med EA-klausulen, da det nettopp er slike momenter som kan være 

aktuelle grunnlag for korrigerende tolkning av bestemmelsen. Sagt på en annen måte, vil en pretensjon om at 

noe gjelder i tillegg til det skrevne samtidig være en pretensjon om at EA-klausulen ikke skal kunne tolkes 

etter sin ordlyd, eller at den begrenses av preseptoriske rettsregler. Og siden partenes pretensjoner er 

avgjørende i forhold til tvml. § 189 første ledd nr. 1, kan bevis derfor ikke avskjæres på det grunnlag at de 

ikke utgår fra kontraktsdokumentet. Om påstandene er materielt berettigede har i denne sammenheng liten 

betydning. EA-klausulen vil derfor ikke få prosessuelle virkninger gjennom tvml. § 189 første ledd nr. 1. 

 

En annen aktuell bestemmelse som kan begrense rettens adgang til å beslutte bevisførsel på eget initiativ er 

tvml § 190 som gjelder hvor partene har ”fri raadighet over saken”. Det vil partene ha over den type 

rettsforhold som denne avhandlingen omhandler. Etter denne bestemmelsen kan vitneførsel eller bruk av 

skriftlige bevis ikke besluttes ”naar begge parter erklærer sig imot det”.  

 

Først og fremst taler gode grunner for at erklæringen etter tvml. § 190 må fremmes under prosessen, slik at en 

erklæring i tidligere avtale ikke er tilfredsstillende.233 Vel så nærliggende er det imidlertid å vurdere om en 

EA-klausul innholdsmessig utgjør en erklæring mot at retten skal kunne føre bevis på eget initiativ. Klausulen 

fremhever kontrakten som et uttømmende uttrykk for kontraktsforholdet, og at dette skal gå foran eventuelle 

tidligere overenskomster. En slik regulering vil riktignok kunne innebære at videre bevisføring er unødvendig 

fordi bevisene ikke vil bli tillagt vekt, men avskjæring av irrelevant bevisføring reguleres av tvml. § 189 

første ledd nr. 1. Etter mitt skjønn er det ingen holdepunkter for at en EA-klausul i norsk rett utgjør en 

erklæring mot at domstolene skal kunne kreve bevisførsel av eget initiativ etter tvml § 190. Den konstaterer 

kun at kontrakten materielt utgjør den hele avtale. 

 

                                                 
230 Hov, Rettergang I, s. 244, Skoghøy s. 654, Schei s. 642. 
231 Hov, op.cit. s. 244, Rt. 1963 s. 1148. 
232 Gran s. 21, Høgberg s. 156. 
233 Gran s. 21. 
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Under enhver omstendighet er tvml. § 190 lite praktisk da den krever enighet mellom partene. Denne 

enigheten må statueres gjennom tolkning av EA-klausulen, som jo utgjør stridens kjerne. Bevis kan derfor 

ikke avskjæres i større grad enn ellers etter tvml. § 190 selv om kontrakten inneholder en EA-klausul. 

 

 

 

3.3 Kontraktsfrihet og vektlegging av hensynet til forutberegnelighet 

Forutberegnelighet og kontraktsfrihet er sentralt for forretningslivet. Med tanke på at 

London i lange tider har vært et finans- og handelssentrum, er følgende utsagn egentlig 

ikke så overraskende:234 ”Det har vært sagt at mens engelsk rett er tilpasset høyt 

profesjonelle forretningsmenn som fullt ut vet å ivareta sine egne interesser, er fransk rett 

en juss for bønder. I en grovsortering av befolkningskulturer etter disse linjer, er det neppe 

særlig tvil om hvor i hvert fall nordmenn må plasseres. Og den paternalisme som preger 

fransk rett, har mange likhetstrekk med norsk rett”.235 Selv om det også i engelsk rett 

eksisterer grenser for kontraktsfriheten, er denne meget omfattende for kommersielle 

forhold – ”[c]ommercial men must be given the utmost liberty of contracting”.236  

 

I norsk rett har det tradisjonelt vært en større vektlegging av rimelighets- og 

lojalitetshensyn enn i engelsk rett.237 Til en viss grad kan dette gå ut over kontraktsfrihet og 

forutberegnelighet. Særlig i avtaletolkningslæren vil rimelighets- og 

forutberegnelighetshensyn ofte kunne stå mot hverandre.238 Engelsk tolkningslære, 

sammen med ”Parol evidence rule”, vil trekke rettsanvenderen i retning av det 

forutberegnelige resultat, mens norsk tolkningslære hjemler en viss adgang for 

rettsanvenderen til å borttolke eller sensurere det han anser for å være urimelig.  

                                                 
234 Moss, Lectures on Comparative Law of Contracts s. 45. 
235 Hagstrøm i TfF 1999 s. 395. 
236 Homburg Houtimport BV v Agrosin Private Ltd (The Starsin) [2003] 1 Lloyd's Rep. 571, s. 585. 
237 Engelsk rett anerkjenner fortsatt ingen generell ”duty of good faith”, se Atiyah s. 212-213. 
238 For amerikansk rett uttales det i Farnsworth II på s. 360: ”It is sometimes no simple matter to reconcile the 

mandatory character of the duty of good faith with respect for the autonomy of the parties”.  
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Her kan nevnes at en engelsk jurist til en viss grad vil anse den ”norske rimelighet” som urimelig fordi den 

kan føre til en løsning som ikke følger av partenes avtale og som derfor medfører usikkerhet: Siden 

kommersielle aktører selv er best egnet til å ivareta egne interesser, er det urimelig å omregulere det partene 

er blitt enige om ut fra rettsanvenderens oppfatning av rimelighet. 

 

Til tross for dette tradisjonelle utgangspunktet i norsk rett, er det ingen tvil om at hensynet 

til forutberegnelighet veier tungt i kommersielle forhold. Dette har vi en rekke eksempler 

på i nyere høyesterettspaksis.239 I Rt. 2002 s. 1155 uttalte førstvoterende således: ” Saken 

gjelder tolkning av en kontrakt i næring inngått mellom profesjonelle parter. Det finnes 

støtte i så vel teori som i rettspraksis for at slike kontrakter som utgangspunkt bør fortolkes 

objektivt, og at kontraktens ordlyd må tillegges stor vekt … Utgangspunktet om en objektiv 

fortolkning med basis i kontrakten kan også uttrykkes slik at den som hevder en forståelse i 

strid med kontraktens ord, har bevisbyrden for at dette var partenes felles forståelse på 

avtaletiden … At prinsippet om objektiv fortolkning har særlig styrke i avtaler mellom 

næringsdrivende, understrekes av forretningslivets behov for sikkerhet og 

forutberegnelighet, som åpenbart fremmes best av en tolkning basert på objektive, 

tilgjengelige elementer”. 

 

Når avtaler inngås i næringsforhold etter forhandlinger mellom profesjonelle, presumptivt 

likeverdige parter, tillegges hensynet til kontraktsfrihet og forutberegnelighet altså stor 

vekt, også etter norsk rett.  

 

 

 

3.4 Rettsvirkningene av uriktige opplysninger i norsk og engelsk rett 

Fremstillingen i forrige kapittel har vist at langt fra alle utsagn anses som kontraktsvilkår i 

engelsk kontraktsrett, men at de oftere danner grunnlag for ugyldighetsvirkninger.240 I 

                                                 
239 Rt. 2005.268, Rt. 2002.1155, Rt. 1998.1584, Rt. 1994.581. 
240 Se punkt 2.3 ovenfor. 
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norsk rett er det også et tema hvorvidt utsagn som ikke er inntatt i kontraktsdokumentet kan 

utgjøre en kontraktsforpliktelse, men grensene mellom slike virkninger og 

ugyldighetsvirkninger tiltrekkes langt mindre oppmerksomhet. 

 

Når et uriktig utsagn ikke er inntatt i kontraktsdokumentet kan en part gjøres ansvarlig for 

utsagnet på to måter. Det kan anses som del av kontrakten eller det kan danne grunnlag for 

ugyldighetsvirkninger. I begge disse henseender er det i norsk rett krav om at 

opplysningene angår kontraktsgjenstanden.241 Også her er det slik at ”mere puffs” ikke kan 

utgjøre kontraktsforpliktelser. 

 

Et utsagn kan for det første virke inn på partenes forpliktelser ved at de tas i betraktning 

som et tolkningsmoment.242 Om det kreves at utsagnet har motivert den annen part fremstår 

som noe uklart, men Høyesteretts avgjørelse i Rt. 1924.91 indikerer at kravet eventuelt ikke 

er særlig strengt. I denne saken fremgikk det av meglers prospekt at et skip kunne frakte 

”ca. 3,400 tons”, mens den faktiske kapasiteten var 3 161 tonn. Dette utsagnet ble 

innfortolket som en kontraktsforpliktelse, slik at den faktiske kapasiteten utgjorde et 

kontraktsbrudd. Det er i disse tilfellene ikke noe krav om uaktsomhet på avgivers side. I 

engelsk rett ville utsagnet antakelig utgjort en ”misrepresentation”, og ikke et 

kontraktsvilkår, så lenge kapasiteten ikke var nevnt i kontrakten. 

 

I andre tilfeller er det ikke mulig å komme frem til at et utsagn utgjør en 

kontraktsforpliktelse gjennom tolkning av avtalen. I slike tilfeller er imidlertid avgiver 

fortsatt kontraktsrettslig ansvarlig for utsagnet så lenge det angår kontraktsgjenstanden og 

det kan antas å ha motivert den annen part til å inngå kontrakten. Avgivers utsagn inngår 

således blant hans kontraktsforpliktelser, og det er ikke krav om uaktsomhet. For 
                                                 
241 Se forarbeidene til endringslov for kjøpsloven 1907, Ot.prp 1973-1974:25, s. 76. 
242 Se Rt. 1992.166 (s. 170): “[A]nnonseringen må trekkes inn i avtalegrunnlaget … At opplysningene om 

årsmodell og sidetipp ikke er nevnt i kjøpekontrakten, kan ikke være avgjørende. Hvis banken [selgeren] ikke 

ville svare for opplysningene i annonsene, måtte dette etter min mening være presisert overfor kjøperne”. Se 

også kjøpsloven (kjl.) § 17(1) og avhendingsloven (avhl.) § 3-1(1), hvoretter det må avgjøres hvilke krav som 

følger av ”avtalen”. 
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lovregulerte tilfeller synes dette å være den vanlige regulering.243 For andre situasjoner, 

fremholdes det i teorien at denne regel utgjør et alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp.244 

 

Det fremgår av drøftelsen hittil at det ikke er noe krav om ”contractual intention” i norsk 

kontraktsrett for at et prekontraktuelt utsagn skal utgjøre en kontraktsforpliktelse. Det 

kreves kun en viss tilknytning mellom utsagn og kontraktsgjenstand. Dette indikerer at det 

stilles strengere krav for at et utsagn skal få virkning som en kontraktsforpliktelse i engelsk 

rett enn det gjøres i norsk rett. Igjen fører dette til at en uriktig opplysning kan føre til ulike 

rettsvirkninger avhengig av om forholdet reguleres av norsk eller engelsk rett: Ugyldighet 

etter engelsk rett og kontraktsbrudd etter norsk rett. Dette forklarer etter mitt skjønn også 

hvorfor ansvar for ”misrepresentations” innehar en så betydelig plass i engelsk 

kontraktsrett mens avgjørelser som omhandler ugyldighet på grunn av uriktige 

opplysninger er sjeldenheter i Norge. Disse ulikhetene skulle føre til at en simpel EA-

klausul, som vedrører fastleggelsen av kontraktsvilkår, etter sin ordlyd vil virke mer 

omfattende i norsk rett enn den gjør i engelsk rett. 

 

Oscar Chess Ltd v Williams kan tjene som eksempel. En privatperson solgte en bil til en 

bilforhandler og uttalte i god tro ut fra vognkortet at bilen var en Mini 1948-modell. I 

realiteten var det en 1939-modell. Årsmodell ble ikke angitt i kontrakten. Blant annet på 

grunn av kjøpers spesialkunnskap ble opplysningen ikke ansett som en del av kontrakten, 

og den kunne derfor heller ikke danne grunnlag for kontraktsansvar. Den uriktige 

opplysningen angikk kontraktsgjenstanden, slik at spørsmålet i norsk rett ville vært om 

opplysningen ”kan antas å ha innvirket på kjøpet”, jfr. kjl. §18 første ledd. Ut fra 

saksforholdet må dette legges til grunn, og feilopplysningen ville dermed utgjort et 

kontraktsbrudd etter norsk rett. Etter sin ordlyd ville en EA-klausul ha forhindret 

rettsvirkninger av utsagnet i norsk rett mens tilsvarende effekt ikke ville vært oppnådd i 

engelsk rett hvor utsagnet under enhver omstendighet ikke utgjorde en 

kontraktsforpliktelse.     

                                                 
243 Se kjl. § 18(1), avhl. § 3-8, bustadoppføringslova (buoppfl.) § 27. 
244 Hagstrøm s. 133. 
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I norsk rett kan en uriktig opplysning som har virket motiverende for en parts 

kontraktsinngåelse være grunnlag for ugyldighet etter avtl. §33, uavhengig av om den 

gjelder kontraktsgjenstanden eller ikke. For at en avtale skal settes til side etter 

bestemmelsen må vilkårene om innvirkning, uaktsomhet og at det ville stride mot 

”redelighet eller god tro” å gjøre den villedede parts erklæring gjeldende, være tilstede. 

Følgelig ser vi at det i norsk rett, i motsetning til i engelsk rett,245 stilles vel så strenge krav 

for at et uriktig utsagn skal kunne utgjøre en ugyldighetsgrunn som at det skal kunne 

utgjøre en kontraktsforpliktelse. Der det uriktige utsagn gjelder kontraktsgjenstanden vil 

det ofte være mindre ønskelig å anføre dette som en ugyldighetsgrunn enn som en 

kontraktsforpliktelse på grunn av sanksjonene som står til rådighet. Når utsagnet får 

virkning som en kontraktsforpliktelse kan det i tillegg til erstatning for den negative 

kontraktsinteresse være aktuelt med erstatning for den positive kontraktsinteresse så vel 

som naturaloppfyllelse.  

 

Vi ser altså at skillet mellom utsagn som kontraktsvilkår og utsagn som ugyldighetsgrunn 

er nokså ulikt i norsk og engelsk rett. Siden EA-klausulen først og fremst har betydning for 

førstnevnte situasjon, blir dens faktiske rettsvirkninger i forhold til bakgrunnsretten 

påvirket av dette. 

 

 

 

3.5 Omfattende tolkningsbegrep i norsk rett 

Siden EA-klausulen tillegges begrensede rettsvirkninger overfor ”interpretation” i engelsk 

rett, er det grunn til å drøfte hvilken betydning det kan ha at vi i norsk rett opererer med et 

nokså vidt tolkningsbegrep. Dette er nødvendig for å være i stand til å vurdere hvorvidt 

resonnementene og skillene fra det engelske rettssystemet kan overføres til norsk rett. 

                                                 
245 I engelsk rett er det, som behandlet ovenfor i punkt 2.3, ikke krav om uaktsomhet for at et utsagn skal 

utgjøre en misrepresentation. 
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”Tolkning” er i norsk rett en sammensatt og mangeartet virksomhet: ”[S]pråklig analyse av 

tekster, hypoteser om hva lovgivere har ment, vurderinger av hvilket innhold regelen bør ha 

og av hvordan den foreliggende sak bør avgjøres, kunnskaper om hvordan domstolene 

tidligere har praktisert bestemmelsen, etc.”246 Selv om denne uttalelsen gjelder lovtolkning, 

gjør den nære sammenhengen mellom avtaletolkningslæren og rettskildelæren at den er 

relevant. Når man taler om tolkning utenfor jussen siktes det som regel til en språklig 

analyse samt hva avgiver kan ha ment med utsagnet, eventuelt hva mottaker kan ha lagt i 

det.247 I rettsvitenskapen er dette tolkningsbegrepet for snevert.  

 

Vår tolkningslære hjemler en mer vidtgående adgang for rettsanvenderen til å fravike den 

språklige forståelse av ordlyden enn i engelsk rett. Dette kan få betydning for EA-

klausulens rettsvirkninger fordi en slik tolkning ikke nødvendigvis forankres i 

prekontraktuelle forhold, som særlig søkes fratatt for relevans gjennom EA-klausulen, men 

kan i stor grad bygge på slutninger fra kontraktsdokumentet, kontraktstypen, 

rimelighetsbetraktninger og bakgrunnsrett. Hvorvidt sistnevnte typer argumentkilder 

omfattes av EA-klausulen behandles i neste kapittel. Her drøftes hvilken betydning et slikt 

syn på tolkningslæren kan ha for klausulens rettsvirkninger. 

 

Tolkningsprosessen er altså i utgangspunktet ikke begrenset på samme måte i norsk og 

engelsk rett. En norsk dommer kan fravike ordlyden dersom en part godtgjør en avvikende 

felles forståelse, en berettiget forventning om dette, eller dersom dommeren ut fra 

rimelighetsbetraktninger, formåls- og sammenhengsslutninger kan danne seg et bilde av 

hva partene må, eller ikke kan ha ment.248 Dermed lar ikke de engelske betraktninger om 

klausulens forhold til ”interpretation” seg umiddelbart overføre til norsk rett. Ta for 

eksempel saksforholdet i Rt 1982.1357 hvor en generell ansvarsfraskrivelse, som klart 

                                                 
246 Eckhoff s. 35. 
247 l.c. 
248 At dette bevismessig ofte er svært vanskelig og kanskje mindre praktisk i kommersielle forhold, jfr. nyere 

Høyesterettspraksis (for eksempel Rt. 2002.1155), er en annen sak. 
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dekket den oppståtte skade, ble tolket innskrenkende slik at den ikke omfattet ansvar for 

mangler som det ikke kunne forventes at kjøperen oppdaget under befaring. I engelsk rett 

ville en ansett dette som en fravikelse av avtalens vilkår som ikke kunne vært nådd 

gjennom ”interpretation”, mens vi anser det som et tolkningsresultat. 

 

Poenget er at EA-klausulens rettsvirkninger kan bli begrenset i rettssystemer hvor man har 

et liberalt syn på hvilke resultater som kan nås gjennom tolkning og på hvilket grunnlag 

disse kan fastlegges. Et eksempel i så måte er reguleringen av EA-klausuler i UNIDROIT 

Principles art. 2.1.17, hvor det fremgår at kontraktens reguleringer ikke skal kunne bli 

”contradicted or supplemented by evidence of prior statements or agreements” men 

samtidig at slike argumentkilder ”may be used to interpret the writing” (min uthevning). 

For en engelsk jurist vil ikke dette være fremmed, så lenge en forutsetter at ”interpret” viser 

til tolkningsbegrepet slik dette er forstått i engelsk rett. Det følger imidlertid av UNIDROIT 

Principles art. 4.1(1) og (2) at en kontrakt skal tolkes i samsvar med ”the common 

intentions of the parties”, eller, hvis slik forståelse ikke kan fastlegges, i samsvar med den 

mening en rimelig fornuftig person ville tillagt utsagnet under de samme omstendigheter.  

Dette fastlegges ved at ”all the circumstances”, deriblant ”preliminary negotiations”, tas i 

betraktning, jfr. art. 4.3(a). Tolkningsresultatet kan etter en slik prosess stride med den 

språklige betydning av ordlyden og oppfatningen til den annen part, dersom forhandlingene 

viser at en rimelig fornuftig person ikke ville lagt den språklige betydning til grunn.249 Art. 

2.1.17, jfr. comment 3 til UNIDROIT Principles art. 4.3, tilsier imidlertid at det er grenser 

for hvilke slutninger som kan trekkes fra forhandlingene når kontrakten inneholder en EA-

klausul. Hvor grensen går, er uklart. Problemstillingen er kjent også i common law 

rettssystemer. Farnsworth kan med fordel siteres nok en gang: ”[W]here does 

”interpretation” end and “contradiction” or”addition” begin?”250  

 

Dersom en legger til grunn at EA-klausulen ikke får noen innvirkning overfor 

”interpretation”, selv med et omfattende tolkningsbegrep legges til grunn, ser vi at man 

                                                 
249 UNIDROIT Principles, art 4.1, Comment 1. 
250 Farnsworth II s 315. 

 75



gjennom denne prosessen kan nå resultater som EA-klausulen i engelsk rett ville være 

egnet til å forhindre. I så måte synes UNIDROIT Principles å åpne for bruk av EA-

klausuler, men samtidig begrense deres rekkevidde i nokså betydelig grad. Betraktningen er 

interessant i relasjon til norsk rett, siden vi har et liknende tolkningsbegrep som 

UNIDROIT Principles. Reguleringen i art. 2.1.17 kan derfor anses som en regulering av 

EA-klausulers rettsvirkninger som kanskje også passer for norsk rett.251 

 

Denne drøftelsen har vist at vi i norsk rett opererer med et omfattende tolkningsbegrep i 

forhold til i engelsk rett, og at dette kan få følger for EA-klausulens rettsvirkninger. Det 

siste behandles videre i neste kapittel. 

  

 

                                                 
251 Slik det antydes i Hagstrøm s. 64. 
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4 EA-KLAUSULER I KONTRAKTER UNDERLAGT NORSK RETT 

 

4.1 Innledning 

Hittil har jeg behandlet EA-klausulens rettsvirkninger i engelsk rett, samt foretatt enkelte 

komparative vurderinger. Formålet i dette kapittel er å vurdere EA-klausulers 

rettsvirkninger når de inntas i avtaler underlagt norsk rett. Det eneste, men svært betydelige 

premiss for drøftelsen som er annerledes enn for kapitlet vedrørende engelsk rett, er altså 

bakgrunnsretten. 

 

I dette kapittel har jeg særlig fokus på hvilken innvirkning norsk bakgrunnsrett har i 

forhold til EA-klausulens rettsvirkninger. Denne innfallsvinkel, sammen med den tidligere 

behandling av engelsk rett, gjør at fokus særlig vil bli rettet mot sider ved det norske 

rettssystem som kan begrense klausulens betydning, og som således avviker fra engelsk 

rett. Gjennom en slik negativ tilnærming vil jeg også belyse hvilke rettsvirkninger 

klausulen positivt kan få.  

 

Slik jeg ser det, er særlig to faktorer avgjørende for EA-klausulens rettsvirkninger i norsk 

rett. For det første, forholdet mellom klausulen og norsk tolkningslære – både hvordan 

klausulen vil bli tolket i norsk rett, og i hvilken grad norsk tolkningslære anvendt på 

kontraktens øvrige bestemmelser påvirkes av EA-klausulen. Under denne prosessen blir det 

fastlagt hva partene har søkt å regulere ved å innta en EA-klausul i avtalen, og hvilken 

betydning dette får for tolkningen av de øvrige bestemmelser. Dette behandles nedenfor i 

punkt 4.2. For det andre, vil preseptoriske rettsregler og adgangen til avtalesensur være av 

betydning. Dette vil være viktig i de tilfeller hvor man etter en tolkning av klausulen og de 

øvrige kontraktsbestemmelser kommer frem til at løsningen som anføres av den ene part 

strider med EA-klausulen. Dette behandles nedenfor i punkt 4.3. 

 77



4.2 Tolkning av klausulen 

4.2.1 Innledning 

Tolkning av avtaler styres av ulike retningslinjer og prinsipper i ulike rettssystemer. Av 

denne grunn kan en likelydende klausul ikke bare bli tillagt andre rettsvirkninger, men også 

bli forstått på ulike måter i ulike systemer. Med ”forstått” mener jeg her oppfatningen av 

hva partene har søkt å regulere gjennom klausulen. Som eksempel vil en i engelsk rett, hvor 

det gjennomgående skilles mellom ”determination of terms” og ”interpretation”, lettere 

kunne forstå EA-klausulen slik at den ikke omfatter tolkning, mens en i norsk rett snarere 

vil forstå klausulen som et forsøk på generelt å frata argumentkilder utenfor kontrakten for 

relevans. Temaet i dette underkapittel er hvorledes en EA-klausul i utgangspunktet vil bli 

tolket i norsk rett.  

 

I tråd med avhandlingens problemstilling, vil jeg i dette underkapitlet vurdere i hvilken 

grad en EA-klausul medfører at partenes forpliktelser og tolkningen av disse må forankres i 

kontraktsdokumentet. Innledningsvis vil jeg behandle EA-klausulens forhold til visse 

retningslinjer som gjør seg gjeldende ved avtaletolkning (punkt 4.2.2). Deretter settes 

klausulens regulering i sammenheng med utgangspunkter i norsk tolkningslære (punkt 

4.2.3 og 4.2.4) Med hensyn til den ovenfor nevnte problemstilling mener jeg det er 

hensiktsmessig å operere med et skille mellom presisering (punkt 4.2.5), korrigering (punkt 

4.2.6) og supplering (punkt 4.2.7) av kontrakten. Selv om disse skiller danner grunnlag for 

strukturen i inneværende underkapittel, tilsikter jeg ikke å gi inntrykk av at grensene er 

klare, og heller ikke at man slutte fra begrepene. Videre må det vurderes om, og i så fall i 

hvilken utstrekning EA-klausulen har betydning for anvendelsen av den alminnelige 

forutsetningslære (punkt 4.2.8). Til sist drøftes mulighetene for innskrenkende tolkning av 

selve klausulen (punkt 4.2.9). 
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4.2.2 Juridiske retningslinjer for tolkning av EA-klausulen 

Innledning 

Når det skal tas stilling til EA-klausulers rettsvirkninger i norsk rett, er det grunn til å 

vurdere enkelte juridiske retningslinjer som gjør seg gjeldende ved avtaletolkning. Med 

juridiske retningslinjer mener jeg hensyn som etter tolkningslæren er relevante å ta i 

betraktning ved kontraktstolkningen.252 De hensyn som gjør seg gjeldende overfor EA-

klausuler er ikke andre enn de som generelt gjør seg gjeldende. Likevel må vektleggingen 

av enkelte slike hensyn vurderes særskilt i forhold til denne type klausuler. Etter mitt 

skjønn gjelder dette operasjons- og formålshensyn. Forholdet mellom EA-klausuler og 

disse hensyn er temaet for inneværende punkt. 

 

 

Operasjonshensyn 

Dersom det ikke er mulig å fastlegge en felles forståelse hos partene er det blitt fremhevet i 

rettspraksis og teori at en gjennom tolkningsprosessen skal søke å komme frem til en 

løsning som medfører at avtalens enkelte bestemmelser, og avtalen som helhet, blir 

operative eller effektive.253 Et annet resultat ville føre til at enkelte klausuler eller deler av 

avtalen anses overflødige.254 Det samme fremgår av UNIDROIT Principles art. 4.5 og 

PECL art. 5:106. Sistnevnte angir prinsippet på følgende måte: “An interpretation which 

renders the terms of a contract…effective is to be preferred to one which would not”. Det 

synes ut fra dette å være nær sammenheng mellom operasjonshensynet og formåls- og 

sammenhengsbetraktninger – det må antas å være partenes formål at klausulen skal bety 

noe, og ofte gir dette også best sammenheng når kontrakten tolkes som en helhet. 

 

Med hensyn til EA-klausulen kan operasjonshensyn utgjøre et moment for at den skal 

tolkes på en slik måte at den innebærer et avvik fra det som ellers gjelder i norsk rett – hvis 
                                                 
252 Huser s. 89. 
253 Huser s. 509-511, Høgberg s. 150-152, Hov s. 150-151, Haaskjold s. 139-141. For dansk rett, se Gomard s. 

252. 
254 Haaskjold s. 139. 
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ikke ville klausulen i realiteten være overflødig. Etter mitt skjønn må det imidlertid tas i 

betraktning at det dreier seg om en ”boilerplate”-klausul. Slike bestemmelser inntas i en 

rekke ulike avtaler, og ofte mer som resultat av vane enn av overveininger.255 Med en slik 

tilblivelseshistorie er det grunn til å være varsom med å tillegge operasjonshensyn for mye 

vekt. Dessuten, kan det ikke tas for gitt at klausulen er utformet og inntatt ut fra et bevisst 

forhold til norsk bakgrunnsrett. Det kan derfor tenkes at klausulen er inntatt uten at det er 

vurdert om den kunne bli overflødig, hvilket igjen bør føre til at operasjonshensyn basert på 

graden av avvik fra bakgrunnsretten ikke tillegges særlig vekt. 

 

Det bør også tas i betraktning at partene under kontraktsforhandlinger ofte må ta stilling til 

bestemmelser som kan synes overflødige. Dersom en part likevel ønsker å innta 

reguleringen, kan han anføre overfor den annen part at det som er overflødig heller ikke 

kan være til skade. Er en bestemmelse inntatt på et slikt grunnlag, vil det kunne være 

uriktig i forhold til partsintensjonen å vektlegge operasjonshensyn. 

 

Også de øvrige kontraktsbestemmelser må tas i betraktning. I forhold til disse kan 

operasjonshensyn av og til fremmes best ved å innfortolke noe i kontrakten, som igjen 

synes å være i strid med EA-klausulen. Et eksempel er tilfeller hvor en kjøper har 

fraskrevet seg retten til å gjøre gjeldende andre sanksjoner enn krav om retting.  Fordi en 

slik rettighet kan bli nærmest betydningsløs om ikke retteplikten er definert, taler 

operasjonshensyn for at man innfortolker en plikt for selgeren til å yte en viss innsats. Dette 

viser at operasjonshensynet kan tale både for og imot EA-klausulens tilsiktede 

rettsvirkninger. 

 

Videre er det av betydning at EA-klausulen er en slags generalklausul som gjelder for hele 

avtalen i alle situasjoner. At klausulen tolkes på en måte som gjør den ”overflødig” i én 

situasjon, for eksempel der kontrakten allerede har en klar regulering, gjør den ikke 

generelt overflødig så lenge den kan tillegges betydning i en annen type situasjon, for 

eksempel der kontrakten er taus. Av denne grunn må en være varsom med å anvende 

                                                 
255 For en slik betraktning i forhold til EA-klausuler i svensk rett, se Adlercreutz s. 22. 
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operasjonshensynet i en konkret situasjon uten å ha for øyet alternative situasjoner hvor 

klausulen ville ha kommet til anvendelse. 

 

Etter dette er det grunnlag for å hevde at operasjonshensyn har begrenset betydning i 

forhold til EA-klausuler. 

 

 

Formålshensyn 

Gjennom tolkningen søker man ”i størst mulig grad å realisere formålet med avtalen og 

den enkelte klausul.”256 Formålet kan utledes fra flere argumentkilder, uskrevne (for 

eksempel forhandlinger) så vel som skrevne (formålsbestemmelser i kontrakten).  

 

Formålshensyn kan få betydning på to ulike nivåer i forhold til EA-klausulen. For det første 

er det relevant å vektlegge formålet med selve klausulen. For det andre kan det tenkes at 

EA-klausulen har en innvirkning på vektleggingen av de formålsbetraktninger som utgår 

fra kontraktens øvrige bestemmelser. Klausulen vil gjøre det betenkelig å vektlegge formål 

som fremgår av forhandlingene uten at de er kommet til uttrykk i kontraktsdokumentet. På 

den annen side, kan de formålsbetraktninger som utledes fra ordlyden eller ut fra 

kontraktstypen være av særlig interesse. Slike betraktninger kan sies å utgå fra kontrakten, 

og således være blant de argumentkilder som anerkjennes av EA-klausulen. Dette kan være 

tungtveiende i de tilfeller hvor avtalen må suppleres for å være operativ mellom partene – 

spørsmålet er da ikke om avtalen må suppleres, men hvilke argumentkilder suppleringen 

skal ha sitt grunnlag i.257 Som eksempel kan tenkes situasjoner hvor det er klart at 

ansvarsgrunnlag foreligger, mens utmålingsreglene fremstår som uklare.  

 

 

 

                                                 
256 Huser s. 511. 
257 Se nedenfor punkt 4.2.7. 
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4.2.3 Hvilke avvik fra norsk tolkningslære tilsiktes gjennom en EA-klausul? 

Tidligere var det en utbredt skepsis overfor EA-klausuler i norsk rett, som av enkelte ble 

ansett for å stride med preseptoriske tolkningsprinsipper.258 I nyere juridisk teori synes det 

imidlertid å være enighet om at klausulen i det minste må tillegges enkelte 

rettsvirkninger.259  

 

Ved å fremheve ”The Contract”, og ikke den helhetlige avtale,260 som uttømmende, 

innfører EA-klausulen en sondring som ellers ikke er særlig innarbeidet i norsk rett. 

Kontrakten innbefatter mer enn ordlyden alene, fordi den danner grunnlag for bl.a. formåls- 

og sammenhengsslutninger, og mindre enn ”alle argumentkilder med partstilknytning”, 

som ellers kan anvendes for å fastlegge kontraktens innhold. I engelsk og amerikansk rett 

er denne terminologien innarbeidet, og det kan være av avgjørende betydning i disse 

rettssystemer hvorvidt et vilkår kan sies å være forankret i kontraktsdokumentet eller ikke. 

 

Selv kontrakter som tilsiktes å utgjøre en uttømmende regulering må imidlertid tolkes. Det 

er derfor åpenbart at EA-klausulen ikke kan forhindre dette. Hvis det for eksempel fremgår 

av kontrakten at den ene part skal foreta ”nødvendige endringsarbeider”, må meningen 

fastlegges gjennom tolkning.261 I norsk rett er imidlertid tolkningslæren slik utformet, at en 

anvendelse av denne kan føre til resultater som fremstår som en korrigering eller supplering 

                                                 
258 Christophersen/ Føyen s. 109, Bull s. 93. 
259 Høgberg kap. 4.7, Haaskjold s 109, Krüger s 516, Hagstrøm s 128. For svensk rett, se Ramberg s. 264-265, 

Adlercreutz i festskrift til Jan Ramberg og Dotevall s. 289. For dansk rett, se Bryde Andersen s. 343-344 og 

Gomard s. 73. 
260 Med dette mener jeg kontraktsdokumentet samt andre uskrevne momenter med partstilknytning. 
261 Det kan her innvendes at slike generelle beskrivelser sjelden forekommer i kontrakter som inneholder en 

EA-klausul fordi en slik bestemmelse tilsier et høyt presisjonsnivå i kontrakten. Det mest praktiske problem 

er nok derfor tilfeller hvor partene har inntatt en liste over hva som skal anses som ”nødvendige 

endringsarbeider”, og hvor de har utelatt en spesiell type arbeid som ellers passer inn i listen. Da oppstår 

spørsmålet om en slik forpliktelse kan innfortolkes på tross av EA-klausulen. Tilsynelatende ville dette være i 

strid med klausulens ordlyd. 
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av avtalen slik denne er kommet til uttrykk i kontraktsdokumentet.262 I engelsk rett er 

mulighetene for slike tolkningsresultater snevrere.  

 

Siden innfortolkning av tilleggsplikter søkes forhindret gjennom klausulen, er det naturlig å 

vurdere den i forhold til det norske utfyllingsbegrepet som, noe forenklet, beskriver en 

prosess hvor man supplerer kontrakten fordi argumentkildene med partstilknytning ikke 

inneholder noen løsning på det konkrete tvistespørsmål.263 Haaskjold synes å være inne på 

en slik tanke idet han uttaler at unntak fra hovedregelen om at skillet mellom tolkning og 

utfylling ikke har rettslig betydning, kan tenkes ”for eksempel under engelsk rett hvor den 

såkalte parol evidence-regelen kommer til anvendelse”.264 ”Parol evidence rule” skulle 

tilsynelatende forhindre utfylling, men ikke tolkning. EA-klausulens nære tilknytning til 

”Parol evidence rule” gjør uttalelsen relevant for inneværende tema. Utsagnet må imidlertid 

vurderes i forhold til det noe snevre synet på tolkningsprosessen som gjør seg gjeldende i 

engelsk rett, hvor korrigering av ordlyd basert på en parts subjektive forventninger ikke kan 

oppnås ad tolkingsvei.265 I norsk rett har vi som tidligere behandlet en annen oppfatning av 

tolkningsprosessen. Følgelig kan man her legge en i forhold til ordlyden avvikende 

oppfatning til grunn, uten at det kalles utfylling, så lenge begrunnelsen for resultatet 

forankres i partsspesifikke argumentkilder. Selv om vi betegner en løsning som et 

tolkningsresultat, vil det altså likevel kunne være i strid med EA-klausulen og ”Parol 

evidence rule”. Utfyllingsbegrepet er dermed ikke dekkende for å beskrive EA-klausulens 

                                                 
262 Dette er tilfellet ved såkalt korrigerende og analogisk tolkning som behandles nedenfor i punkt 4.2.6 og 

4.2.7. 
263 Den såkalte konkrete utfylling kan komme i en mellomstilling mellom tolkning og utfylling. Haaskjold 

nevner Rt. 1992 s 796 (Pepsico) som et eksempel på konkret utfylling (s. 161-162). Utfyllingen ble foretatt i 

den hensikt å gi ”den aktuelle bestemmelse et fornuftig innhold ut fra dens formål” (avgjørelsens s. 802). Om 

man kaller dette tolkning eller utfylling er etter mitt skjønn en smakssak. Se også Woxholth s. 427. 
264 Haaskjold s. 154 note 380. 
265 Slike forhold kan imidlertid få betydning gjennom “rectification”, jfr. punkt 2.2.3 ovenfor. For skillet 

mellom tolkning og ”rectification”, se også Haaskjold s. 110. 
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rettsvirkninger.266 Således må det antas at EA-klausuler har en innvirkning også overfor det 

vi kaller tolkning. 

 

En gruppe tilfeller hvor det kan fremstå som uklart om kontrakten korrigeres, og videre om 

resultatet er i strid med klausulen, er de situasjoner hvor kontraktsdokumentet gir et 

feilaktig uttrykk for partenes felles forståelse, partene har for eksempel en særegen 

oppfatning av de ordene som er brukt, eller de har utelatt noe fra kontrakten som de var 

enige om å innta. Det skrevne gir i slike tilfeller ikke uttrykk for partenes egentlige 

overenskomst. Disse tilfellene omfattes av den latinske maksimen falsa demonstratio non 

nocet – fritt oversatt: ”[A]tt det använda uttrycket är felaktigt påverkar inte 

rättshandlingen”.267 Partenes felles forståelse bevises gjerne av slike forhold som EA-

klausulen søker å frata for relevans. Således kunne det argumenteres for at det ville stride 

med EA-klausulen å gjøre en muntlig felles forståelse gjeldende til fortrengsel for 

kontraktens løsning.  

 

En avgjørende innvending mot et slikt resonnement er at EA-klausulens rettsvirkninger blir 

fastlagt etter en tolkning av klausulen, som rent logisk ikke kan regulere tolkningen av den 

selv.268 For tolkningen av selve EA-klausulen må det følgelig være helt klart at en 

eventuell felles forståelse av denne skal legges til grunn. Og i de sjeldne tilfeller hvor den 

ene part klarer å bevise at den annen part hadde en samsvarende forståelse som han selv 

ved kontraktsinngåelsen, vil partene ikke ha ment at denne forståelsen skulle bli avskåret 

av EA-klausulen – har en av dem ment dette, foreligger ingen felles forståelse. Videre vil 

den forutberegneligheten som EA-klausulen søker å oppnå først svekkes når partene ikke 

har en felles forståelse, men hvor en av partene sies å ha en berettiget forventning som er 

uforenlig med den annen parts ordlydsbaserte oppfatning.269 Ut fra formålet med EA-

                                                 
266 Høgberg s. 160 (petit). 
267 Adlercreutz II s. 34. Se også Haaskjold s. 101 og Ramberg s. 179. 
268 Høgberg s. 156. 
269 For betydningen av ”berettigede forventninger” ved avtaletolkning, se Woxholth s. 35 og 404, Høgberg s. 

107, Haaskjold s. 98. For svensk rett, se Adlercreutz II s. 34. En annen innfallsvinkel, som i realiteten fører til 
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klausulen er det berettigelsen av slike forventninger basert på andre argumentkilder enn 

kontrakten som søkes regulert, ikke de sjeldne tilfeller hvor det kan bevises at partene 

hadde en i forhold til ordlyden avvikende felles forståelse ved kontraktsinngåelsen. 

Gjennom såkalt ”rectification” aksepterer man selv i engelsk rett at en slik partsoppfatning 

legges til grunn – uavhengig av om avtalen inneholder en EA-klausul.270 Partenes felles 

forståelse må dermed kunne legges til grunn uten innvirkning fra EA-klausulen i norsk 

rett.271  

 
En modifisert utgave av det klassiske eksempelet om vennene som alltid har betegnet vinkjelleren for 

”biblioteket” kan tjene som illustrasjon. Dersom eieren selger ”bibliotekets innhold” til vennen, og 

kjøpekontrakten utstyres med en EA-klausul, må en vurdere om klausulen forhindrer gjennomslag for 

kjøperens anførsel om at han faktisk har kjøpt vin og ikke bøker. Hva som faktisk menes med ”biblioteket” 

vil her være et bevisspørsmål hvis svar ikke legger til eller borttar forpliktelser, men kun forklarer 

eksisterende. Det vil således ikke stride med EA-klausulen om det legges til grunn at partene med 

”biblioteket” faktisk mente vinkjelleren, og at det dermed er dennes innhold som omfattes av avtalen.  

 

I praksis vil det imidlertid være bevismessig vanskelig å fastlegge en autentisk felles 

forståelse som strider med ordlyden. Hva partene egentlig har ment er en ren subjektiv 

størrelse, og det faktum at de tvistes tyder på at det er uenighet om spørsmålet. I teorien er 

den objektive tolkning derfor fremhevet som den praktiske hovedregel.272 Nyere 

rettspraksis viser at Høyesterett er meget tilbakeholdne med å fravike en klar ordlyd til 

fordel for en avvikende felles forståelse mellom partene.273  

 

Et mer praktisk spørsmål er derfor i hvilken grad tolkningen må være forankret i ordlyden i 

de tilfeller hvor en autentisk felles forståelse ikke kan fastlegges. En kunne for eksempel 

tenke seg tilfeller hvor partene definerer kontraktsforpliktelsene i klare ordelag, gjerne 

                                                                                                                                                    
samme resultat, er å se hen til en ”rimelig forståelse, alle forhold tatt i betraktning”, se for eksempel Giertsen 

s. 98. 
270 Se punkt 2.4.3 ovenfor. 
271 For en slik oppfatning i svensk rett, se Lindskog s. 153. 
272 Huser s. 458, Høgberg s. 121. 
273  Se for eksempel Rt. 2005.268, Rt. 2002.1155, Rt 1994.581, Høgberg s. 121, Woxholth s. 408. 
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gjennom en detaljert opplisting av realdebitors plikter og et avtalt vederlag. Dersom denne 

listen avviker fra en av partenes forståelse ved at den inneholder en forpliktelse som etter 

hans mening skulle vært utelatt ut fra forhandlingene, eller ved at den ikke inneholder en 

forpliktelse som skulle vært inntatt, vil det være en korrigering eller supplering i forhold til 

kontrakten dersom en legger til grunn at et slikt vilkår ikke skal, eller skal gjelde. Et slikt 

resultat ville dermed være i strid med EA-klausulen hvis resultatet baserer seg på slike 

forhold som klausulen søker å frata for relevans. Dette illustrerer et sentralt poeng: EA-

klausulen taler for at en parts forventninger i forhold til korrigerende eller supplerende 

avtalevilkår, for å være berettigede, må utgå fra andre kilder enn prekontraktuelle forhold, 

med mindre den ene parten beviser en felles forståelse ved kontraktsinngåelsen.274 

 

I et tilfelle som det sistnevnte vil man imidlertid kunne ha holdepunkter i 

kontraktsdokumentet for at kontrakten omfatter, eller ikke omfatter det aktuelle vilkår – et 

sentralt moment vil for eksempel være pris. Dersom en ut fra prisen eller andre 

bestemmelser i kontrakten kan slutte at ordlyden ikke gjenspeiler partenes overenskomst, er 

dette egentlig bare en tolkning av det uttømmende kontraktsdokumentet, og vil ikke 

fremstå som en korrigering av dette, kontrakten sett som en helhet. EA-klausulen kan 

derfor ikke hindre at en annen løsning enn den som språklig følger av ordlyden i den 

enkelte bestemmelse legges til grunn, så lenge denne forankres i momenter som utgår fra 

kontrakten. 

 

At hensynet til ”sikkerhet og forutberegnelighet” vektlegges særlig tungt mellom 

profesjonelle kan igjen føre til at EA-klausulen ikke får så stor praktisk betydning i de 

tilfeller hvor ordlyden inneholder en regulering. Mer aktuelt kan være de situasjoner hvor 

                                                 
274 For svensk rett, se Lindskog s. 153. Etter å ha talt for at en felles forståelse må kunne legges til grunn 

uavhengig av en EA-klausul, uttaler han: ”Däremot lär part som fäster vikt vid visst av motparten företatt 

dokument – t ex en periodredovisning i fråga om ett överlåtet företag – knappast vinna framgång med ett 

påstående, att hans förväntning p g a dokumentet är berättigad sålunda att den verkar bestämmande på 

motpartens prestation, om inte dokumentet fogats till kontraktet…” (mine uthevninger). En annen måte å si 

det samme på, er at en parts forståelse, for å være rimelig, må utgå fra andre kilder enn prekontraktuelle 

forhold. For betydningen av berettigede forventninger i norsk rett, se henvisningene i note 269 ovenfor. 
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det oppstår noe som partene ikke har regulert i kontrakten. I disse tilfellene må det enten 

trekkes en motsetningsslutning (antitese), eller det må foretas en supplering gjennom 

analogislutninger eller annen utfylling. I denne vurderingen tilsier EA-klausulen at 

tausheten utgjør en regulering og således for en motsetningsslutning. I vurderingen av om 

avtalen er uttømmende legges det ellers i norsk rett vekt på hvor gjennomarbeidet og 

omfattende kontrakten er,275 kontraktstypen, og rimelighet.276 Siden de avtaler som 

inneholder en EA-klausul hovedsakelig er relativt omfattende kommersielle avtaler, vil 

disse kontraktene også uten en EA-klausul ofte kunne anses som uttømmende. Hvis 

spørsmålet om fullstendighet ikke er eksplisitt regulert gjennom en EA-klausul, vil 

imidlertid denne vurderingen kunne påvirkes av rimelighetsbetraktninger i større grad. På 

dette området skulle altså EA-klausulen representere et avvik fra utgangspunktet i norsk 

rett. 

 

 

 

 

                                                 
275 Hagstrøm s. 128, Woxholth s. 173. Dette fremgår også av Rt 1995 s. 543 (Selsbakkhøgda borettslag) på s. 

551 hvor avtalens enkle form nevnes som et argument for utfylling. 
276 Haaskjold s. 155. 
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4.2.4 Hvilke argumentkilder søkes fratatt relevans? 

Innledning 

Mens EA-klausulens første del tilsier at kontraktsdokumentet utgjør en uttømmende 

regulering, fremgår det av andre del at kontraktsdokumentet skal gå foran, ”supersede”, 

visse andre argumentkilder. Den første delen er vidt nok formulert til å utelukke alle andre 

argumentkilder enn kontrakten, mens den spesielle delen er mer spesifikk. Det er derfor 

grunn til å vurdere, ut fra en tolkning av EA-klausulen, hvilke argumentkilder den søker å 

frata for relevans.  

 

 

Prekontraktuelle forhold 

I sin ordlyd fokuserer EA-klausulen på plikter som utgår fra den prekontraktuelle fasen, jfr. 

klausulens annen del: “…and supersedes all prior representations, agreements, 

negotiations or understandings whether oral or in writing.” Det er dermed særlig de 

prekontraktuelle forhold med partstilknytning EA-klausulen søker å frata for relevans. 

Dette vil blant annet gjelde tidligere avtaleutkast, tilbud, korrespondanse, referater fra 

forhandlingene og partenes oppfatninger om avtalens formål. I det følgende vil 

”prekontraktuelle forhold” bli brukt som samlebetegnelse for denne typen tolkningsdata. 

 

 

Etterfølgende forhold 

Etterfølgende forhold kan i norsk rett ha relevans både som tolkningsmoment og som 

selvstendig grunnlag for avtalevilkår. Mens klausulen har en eksplisitt regulering mot de 

prekontraktuelle forhold, nevnes ikke postkontraktuelle forhold.277 Hvorvidt dette medfører 

at slike forhold ikke omfattes av klausulen, er temaet i inneværende underpunkt. 

 

                                                 
277 Grunnen til dette er at etterfølgende forhold ikke tas i betraktning som tolkningsmoment i engelsk rett, jfr. 

Chitty 12-119, Poole s. 167, Treitel s. 197. Dette forklarer klausulens utforming, men er av mindre betydning 

for rettsvirkningene i norsk rett. 
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Klausulens første del, som innebærer at kontrakten skal utgjøre den hele avtale, er vidt nok 

formulert til å tale for at avtalen ikke skal bli supplert eller korrigert, uansett hvilke kilder 

et slikt resultat måtte bygge på. Det må imidlertid spørres om denne første, generelle delen, 

må tolkes restriktivt, slik at den kun omfatter argumentkilder av samme art som de som 

nevnes i den spesielle delen. Dette ville følge av det såkalte ”ejusdem generis”-

prinsippet:278 ”Hvis én eller flere spesielle ting er nevnt sammen med en mer generell og 

omfattende betegnelse, antas denne siste bare å omfatte ting av samme art som de spesielt 

oppregnede”.279 Det fremstår som usikkert ut fra teori og praksis hvorvidt denne 

tolkningsregelen gjelder i norsk rett, men det antydes gjerne at de samme resultater ofte kan 

oppnås ved sammenhengsslutninger.280 Fokuseringen på prekontraktuelle forhold i 

klausulens spesielle del taler ut fra sammenhengen i klausulen for at det særlig er disse som 

søkes fratatt relevans ved korrigering eller supplering av kontrakten, og at etterfølgende 

forhold således ikke omfattes av klausulens generelle del.  

 

Når det gjelder etterfølgende forhold som selvstendig grunnlag for avtaleforpliktelser må 

EA-klausulen ses i sammenheng med ”written modification clauses”, som ofte inngår i 

kommersielle avtaler.281 Hvis kontrakten inneholder en slik bestemmelse, er vurderingen 

av etterfølende forhold og EA-klausulen nokså upraktisk. I fravær av en slik bestemmelse, 

må imidlertid EA-klausulens betydning vurderes. I tillegg til at sammenhengsslutninger 

taler mot at etterfølgende forhold omfattes, trekker det i samme retning at partene har bedre 

muligheter til å få oversikt og kontroll over det som skjer i etterkant av kontraktsinngåelsen 

og at de forutberegnelighetshensyn som ligger til grunn for EA-klausulen dermed får 

mindre betydning. De beste grunner synes dermed å tale for at etterfølgende forhold ikke 

                                                 
278 Oversatt betyr ejusdem generis ”av samme slag”, se Hov s. 160. 
279 Huser s. 505. For liknende beskrivelse, se Haaskjold s. 134 og Hov s. 160. 
280 Huser s. 506, Haaskjold s. 135, Krüger s. 534. For samme synspunkt i dansk rett, se Bryde Andersen s. 

333, og tilsvarende for svensk rett, Ramberg s. 200. 
281 Om ”written modification clauses”, se punkt 1.5.1 ovenfor. 
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direkte omfattes av klausulen. En slik løsning legges også til grunn i UNIDROIT Principles 

art. 2.1.17 og i amerikansk rett.282 

 

Det er imidlertid viktig å være klar over at det kan være problematisk å skille mellom 

prekontraktuelle og postkontraktuelle forhold. Siden partenes prekontraktuelle oppfatninger 

er en ren subjektiv størrelse som er bevismessig vanskelig å fastlegge, vil en i norsk rett 

kunne vise til etterfølgende forhold for å underbygge berettigelsen av den forståelsen en 

hadde ved kontraktsinngåelsen. Dermed blir etterfølgende forhold et viktig moment når 

partenes felles forståelse, eller den enes berettigede forventninger skal fastlegges.283 

Dersom etterfølgende forhold ubetinget faller utenfor klausulens regulering, selv om de 

føres for å godtgjøre en prekontraktuell oppfatning, vil klausulens rettsvirkninger bli noe 

begrenset.    

 

Etter mitt skjønn må det derfor foretas en konkret vurdering med hensyn til hva de 

etterfølgende forhold skal bevise. Det er en viss forskjell mellom på den ene side å bevise 

at avtalen er endret gjennom etterfølgende opptreden som konkludent atferd og passivitet, 

eventuelt at den må tolkes i lys av slike forhold, og på den annen side å anføre dette som 

bevis for berettigelsen av en prekontraktuell oppfatning. I førstnevnte tilfelle vil de 

etterfølgende forhold være selvstendig grunnlag for rettsvirkninger, mens de i sistnevnte 

tilfelle godtgjør oppfatninger som EA-klausulen søker å frata for relevans. Etter EA-

klausulens ordlyd skulle det dermed stride mot denne å fravike de øvrige bestemmelsers 

ordlyd på grunn av en slik forventning – selv om denne blir sannsynliggjort av 

etterfølgende forhold.284 Som selvstendig grunnlag for å endre avtalen (for eksempel 

gjennom konkludent atferd, passivitet eller muntlig etterfølgende avtale) og som et 

                                                 
282 For amerikansk rett, se Farnsworth II s. 265-266. For UNIDROIT Principles, se kommentaren til art. 

2.1.17. 
283 Huser s. 411. For svensk rett, se Adlercreutz s. 18. 
284 Å påberope EA-klausulen til fortrengsel for en prekontraktuell forventning som bekreftes gjennom 

etterfølgende atferd, kan stå i et problematisk forhold til det alminnelige lojalitetskrav i norsk kontraktsrett. 

Dette vurderes nærmere i punkt 4.3.3 nedenfor. 
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selvstendig grunnlag for å tolke kontrakten, må etterfølgende forhold imidlertid kunne tas i 

betraktning.  

 

Fordi klausulen gir kontraktsforholdet et preg av å være uttømmende regulert av skrevne 

bestemmelser, kan den tenkes å få indirekte betydning for etterfølgende forhold som 

selvstendig grunnlag for kontraktsrevisjon. Grunnen er at det kan fremstå som usannsynlig 

at partene har ment å endre avtalen uten å nedfelle dette skriftlig. Hensikten med EA-

klausulen er som nevnt forutberegnelighet, og parter som med dette for øyet inntar en EA-

klausul, kan ofte antas å også ha ønske om en viss forutberegnelighet i forhold til den 

postkontraktuelle fase. I tilfeller hvor det er tvilsomt hvorvidt man kan basere en løsning på 

de etterfølgende forhold, kunne EA-klausulen dermed tenkes å utgjøre ”tungen på 

vektskålen”.  

 

 

Bakgrunnsretten 

Det er vanskelig å finne en ensartet definisjon av bakgrunnsretten. I alminnelighet synes 

det å være lovgivning, rettspraksis, alminnelige prinsipper og sedvanerett som omfattes av 

betegnelsen. I fremstillingen her, behandler jeg dog bransjepraksis og kutymer som en del 

av bakgrunnsretten, både fordi dette gjøres av enkelte forfattere,285 og fordi mange av de 

samme hensyn i forhold til EA-klausulen gjør seg gjeldende. 

 

Etter norsk rett kan bakgrunnsretten utgjøre både et tolkningsmoment og et grunnlag for 

utfylling av avtalen. Bakgrunnsretten nevnes ikke i klausulens spesielle del, slik at 

ordlyden, på lik linje som for etterfølgende forhold, taler for at den ikke generelt er 

fraveket. På den annen side, er bakgrunnsretten en størrelse som partene presumptivt har 

bedre oversikt over enn hva som er tilfellet for de etterfølgende forhold. Når partene ved 

kontraktsinngåelsen inntar en bestemmelse om at kontrakten utgjør den hele avtale, kan det 

i alle fall for enkelte av bakgrunnsrettens regler synes å stride med dette premiss å gjøre 

slike regler gjeldende i kontraktsforholdet.  Siden EA-klausulen legger føringer på 

                                                 
285 Huser s. 127.  
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tolkningen av kontrakten, opererer bakgrunnsretten over to plan: I forhold til dens 

tolkningslære og i forhold til de materielle løsninger. Når det gjelder tolkningslæren, søkes 

denne eksplisitt regulert i klausulen. Om denne er fraveket avhenger derfor ikke av en 

tolkning av klausulen (det er klart at tolkningslæren søkes fraveket), men av en vurdering 

av tolkningslærens eventuelle preseptoriske karakter.286  

 

For bakgrunnsrettens deklaratoriske materielle løsninger må det spørres om disse generelt 

er fraveket, noe som ville fremstå som meget inngripende.287 Det er nokså klart at EA-

klausulen må anses som en fravikelse av visse deklaratoriske rettsregler. Grunnen er at 

enkelte av disse lar slike prekontraktuelle forhold som EA-klausulen eksplisitt søker å 

avskjære, danne grunnlag for kontraktsforpliktelser. Eksempler er reglene om 

opplysningsplikt, ansvar for uriktige opplysninger og de tilfeller hvor ytelsen ikke kan 

anvendes i tråd med en parts synbare forutsetninger.288 EA-klausulen skulle etter ordlyden 

innebære en fravikelse av slike deklaratoriske rettsregler.  

 

Bakgrunnsretten kan imidlertid ikke vurderes som én størrelse, da den består av regler av 

nokså ulik karakter. Enkelte av de deklaratoriske regler relaterer seg ikke til hva partene 

har, eller ikke har, sagt, gjort eller forutsatt, men fungerer som balanserte mellomløsninger 

i fravær av annen kontraktsregulering. Eksempler på dette er de alminnelige regler om 

hvilke misligholdssanksjoner som kan gjøres gjeldende, reglene om en viss 

medvirkningsplikt ved realdebitors oppfyllelse og reglene om forsinkelsesrente.289 EA-

klausulen har et fjernere forhold til denne typen regler fordi de ikke vedrører hva partene 

har sagt eller gjort i forhandlingsfasen. Skulle EA-klausulen utgjøre en generell fravikelse 

av bakgrunnsretten, ville det innebære at en part ikke kunne kreve den annens medvirkning, 

og kanskje heller ikke gjøre misligholdssanksjoner gjeldende, hvis dette ikke var regulert i 
                                                 
286 For internasjonale kjøp vil således den deklaratoriske tolkningsregel i kjl. § 89 annet ledd (”omsyn” skal 

tas til ”alle relevante hensyn i saken”, deriblant ”forhandlingene”), anses fraveket gjennom en EA-klausul.  
287 For en slik oppfatning av klausulen, se Woxholth s. 429.  
288 Se for eksempel kjl. § 19, hvtjl. § 19, avhl. § 3-7. 
289 For medvirkningsplikt, se for eksempel kjl. § 50 (a) og (b). For forsinkelsesrenter, se lov om renter ved 

forsinket betaling 17. desember nr. 100 1976. 
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kontrakten. At klausulens rettsvirkninger kan bli så inngripende taler mot at den anses som 

en generell fravikelse av slike regler. 

 
Selv i engelsk rett kan for eksempel en viss medvirkningsplikt bli ”implied in law”, dvs. at kontrakten utfylles 

med vilkår som det for kontraktstypen er vanlig å utfylle med.290 Dette begrunnes med at parter som har 

inngått et kontraktsforhold, også har påtatt seg å bidra til kontraktens oppfyllelse. En slik ”supplering” av 

kontrakten er antakelig ikke forhindret av en EA-klausul, da forpliktelsen anses som en implisitt del av 

kontrakten.291  

 

Et moment som trekker i samme retning, er at vi i norsk kontraktstradisjon ikke er vant 

med å skrive heldekkende kontrakter.292 Dette tilsier at enkelte spørsmål vanligvis står 

åpne i kontrakten, slik at rettsanvenderen henvises til bakgrunnsretten.293 Som eksempler 

kan nevnes regler om opplysningsplikt294, reklamasjon,295 konfidensialitetsplikt296 og 

sideplikter som for eksempel medvirkning ved den annen parts kontraktsoppfyllelse.297 

Dersom en tvist mellom partene reiser spørsmål vedrørende slike plikter, vil EA-klausulen 

kunne virke som en felle dersom den fraskriver den ene part muligheten til å påberope seg 

disse. Når man tolker selve EA-klausulen må det tas hensyn til partenes forutsetninger, og 

det kan således fremstå som galt å legge til grunn at bakgrunnsretten generelt er fraveket. 

 

Siden EA-klausulen søker å avgrense partenes forpliktelser til det som fremgår av 

kontraktsdokumentet, er forholdet til mangelsbegrepet særlig interessant.298 Spørsmålet er 

                                                 
290 Chitty 13-011. 
291 Jeg har ikke funnet kommentarer i litteratur eller rettspraksis vedrørende dette, men har støtte for 

standpunktet fra professor Edwin Peel, University of Oxford, etter å ha drøftet spørsmålet med ham. 
292 Hagstrøm TfF 1999 s. 395. 
293 L.c. og Høgberg s. 264. 
294 Kjl. § 19(1), hvtjl. § 19, avhl. § 3-7. 
295 Kjl. §§ 23(3) og 32, hvtjl. §§ 14(2) og 22, avhl. § 4-19. 
296 Markedsføringsloven § 7. 
297 Se for eksempel kjl. § 50 (a) og (b). 
298 For svensk rett behandles dette i en artikkel av Erik Sjöman i JT 2002-03 nr. 4 s. 395, 

”Integrationsklausuler och dispositiv rätt”. 
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om kontraktsdokumentets vilkår kan suppleres med bakgrunnsrettens regler om blant annet 

opplysningsplikt, ansvar for uriktige opplysninger, og den alminnelige plikt til å prestere 

vanlig god ytelse. Uriktige eller manglende opplysninger er under enhver omstendighet 

relevante i forhold til avtalelovens preseptoriske regler, særlig avtl. §§ 33 og 36, men da 

som grunnlag for hel eller delvis ugyldighet, eventuelt avtalerevisjon.299 I inneværende 

punkt er temaet ikke ugyldighet, men i hvilken grad de nevnte forhold kan danne grunnlag 

for kontraktsforpliktelser. 

 

På den ene side vil det å legge til grunn en parts forventninger basert på uriktige 

opplysninger eller ikke gitte vesentlige opplysninger innebære at man gir oppfatninger 

basert på prekontraktuelle forhold forrang fremfor kontraktsdokumentets regulering, og 

således stride med EA-klausulen. På den annen side, utgjør disse reglene alminnelige 

obligasjonsrettslige prinsipper med nær tilknytning til lojalitetskravet i norsk rett.300 

Dersom klausulen skulle tolkes slik at den fravek disse regler, ville den altså innebære et 

markant avvik fra bakgrunnsretten. I slike tilfeller er det gjennom rettspraksis oppstilt et 

krav om ”klar tale” for at den avvikende løsning skal legges til grunn.301 Og etter mitt 

skjønn favner EA-klausulen så vidt at det er uklart hva partene har hatt i tankene i forhold 

til dette spørsmålet. Klausulen har i dette henseendet klare likhetstrekk med ”som den er”-

forbehold og ansvarsfraskrivelser, som igjen har vært tolket restriktivt av domstolene.302 Så 

lenge klausulen ikke nevner bakgrunnsretten eksplisitt blant argumentkildene som søkes 

fratatt relevans, mener jeg derfor at de alminnelige regler om opplysningsplikt og ansvar 

for uriktige opplysninger ikke er fraveket. 

 
Det følger av kjøpslovens § 19 at et ”as is”-forbehold ikke er tilstrekkelig til å fraskrive selgeren for ansvar 

verken for å ha gitt uriktige opplysninger, mangelfulle opplysninger om vesentlige forhold som kjøperen 

kunne regne med å få eller for at tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne 

med. I disse tilfellene vil det altså foreligge en mangel på tross av ”as is”-forbeholdet. Kjøpslovens 

                                                 
299 Avtalerevisjon omhandles i punkt 4.3 nedenfor. 
300 Se punkt 4.3.3 nedenfor. 
301 Selvig/Hagstrøm s. 71, Høgberg s. 197, Giertsen s. 117, se også Rt. 1979.1099, Rt 1973.1176. 
302 For sammenhengen mellom EA-klausuler og ”as is”-klausuler i amerikansk rett, se Farnsworth II s. 265. 
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bestemmelser er riktignok deklaratoriske, men det kan antas å være vanskelig å tilsidesette disse regler på en 

lojal måte.303 Hensynet til sammenheng i rettssystemet tilsier at EA-klausulen i norsk rett tolkes slik jeg har 

anført i avsnittet ovenfor hva gjelder bakgrunnsrettens regler om opplysningsplikt, opplysningssvikt og 

vesentlige avvik fra partenes berettigede forventninger. Selv i engelsk juridisk teori vurderes hvorvidt en 

simpel EA-klausul kan stride mot Unfair Contract Terms Act 1977, Section 3(2)b hvoretter det fremgår at en 

part ikke kan påberope seg en kontraktsbestemmelse som gjør ham berettiget til å yte noe som er 

”substantially different from that which was reasonably expected of him” (bestemmelsen kommer til 

anvendelse overfor næringsdrivende som handler på den andres standardvilkår og overfor forbrukere, jfr. 

Section 3(1)).304 Det er her klare likheter med de hensyn som ligger til grunn for kjøpslovens regler om ”as 

is”-klausuler.  

 

Et relatert spørsmål er om EA-klausulen gjør en parts forventninger om at motparten skal 

prestere vanlig god ytelse uberettigede dersom forpliktelsens innhold ikke fremgår klart av 

de øvrige kontraktsbestemmelser. I saksforholdet som lå til grunn for voldgiftsavgjørelsen 

inntatt i ND 1979.231 (Wingull) skulle et verksted levere motorer og remdriftsanlegg til 

M/T Wingull.305 Allerede på første turen havarerte motorene, og det samme skjedde 

gjentatte ganger over en viss periode. Det var ikke noe galt med selve motorene, men 

implementeringen av dem i skipet skapte problemer. Rederiet hevdet at verkstedet i tillegg 

til leveringsplikten også hadde påtatt seg et ”prosjektansvar”. Rederiet benektet dette. 

Voldgiftsretten uttalte at ”[e]fter almindelige kjøpsrettslige regler må BMV være ansvarlig 

for at anlegget, både ved leveringen og i en rimelig driftsperiode, fyller de krav til 

funksjonsdyktighet som er angitt … ovenfor” (s. 248 – min uthevning).  

 

Spørsmålet som er interessant i inneværende sammenheng er om en EA-klausul ville hatt 

noen betydning. På den ene side kunne rederiet ha sørget for å kontraktsregulere sin 

forventning, da det oppståtte scenario ikke kan ha fremstått som helt usannsynlig ved 

kontraktsinngåelsen. I samme retning taler det at et ”prosjektansvar” for verkstedet er noe 

mer enn en leveringsplikt. Det kan derfor tenkes at prisen var justert etter forpliktelsene slik 

de fremgikk av kontrakten, og at EA-klausulen var inntatt for å forhindre blant annet en 

                                                 
303 For en slik betraktning i svensk rett, se Ramberg, Festskrift til Anders Agell s. 509. 
304 Peel, Standard terms s. 54 
305 Dommere var Sjur Brækhus (formann), Claus Wiig og Sigurd Wælgaard. 
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innfortolkning av et slikt ansvar. På den annen side fremgår det av voldgiftsrettens 

begrunnelse at et visst krav om funksjonsdyktighet i en rimelig periode lå implisitt i 

leveringsplikten. I så fall, kan det hevdes at det ikke med rimelighet kunne forventes av 

rederiet at de skulle innta en bestemmelse vedrørende et visst prosjektansvar. EA-

klausulens rettsvirkninger i tilfeller som dette fremstår som uklare. Premisset om at 

kontrakten utgjør den hele avtale bør imidlertid føre til at man er noe mer varsomme enn 

ellers med å vektlegge bakgrunnsrettens vurderingsnormer for hva som utgjør partenes 

forpliktelser. 

 

En EA-klausul kan enkelt omformuleres slik at den eksplisitt omfatter bakgrunnsretten. En 

slik formulering er imidlertid så vid at partenes intensjoner kan fremstå som uklare. Som 

eksempel kan tenkes et tilfelle der kontrakten ikke nevner noe om forsinkelsesrenter ved 

forsinket betaling. Dersom forsinkelse inntrer skulle klausulen innebære at 

forsinkelsesrentelovens regler ikke kom til anvendelse.306 I så fall ville klausulen fremstå 

som en ren besvergelse for at kontrakten er uttømmende, og generelle besvergelser har 

formodningen mot seg i norsk rett.307 Jeg mener derfor at klausulen i slike tilfeller vil 

kunne tolkes innskrenkende, slik at den ikke er egnet til generelt å fravike alle 

bakgrunnsrettens regler som det ikke med rimelighet kunne forventes at partene 

avtaleregulerte. Innskrenkende tolkning av klausulen behandles videre i punkt 4.2.9.  

 

Etter denne drøftelse mener jeg de beste grunner taler for at en EA-klausul ikke innebærer 

en generell fravikelse av bakgrunnsretten.  

 

 

 

                                                 
306 Forsinkelsesrenteloven er deklaratorisk jfr. § 1. 
307 Hagstrøm s. 64. 
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4.2.5 EA-klausulens betydning for presisering av uklar ordlyd308 

Selv uttømmende kontrakter må tolkes, og selv uttømmende kontrakter kan ha uklar ordlyd 

som må presiseres. Som diskutert i forbindelse med engelsk rett, er det noe uklart hvorvidt 

en simpel EA-klausul hindrer den engelske rettsanvender i å ta argumentkilder utenfor 

ordlyden i betraktning ved ”interpretation”. I The Rugby Group v. Proforce Recruit anså 

Court of Appeal det som ”arguable” at så ikke var tilfellet.309 Etter mitt skjønn har dette 

sammenheng med at ”Parol evidence rule” begrenser mulighetene for å fravike 

kontraktsdokumentet og at det derfor er nødvendig å skille mellom tolkningsprosessen 

(”interpretation”) og ”determination of terms”. EA-klausulens nære tilknytning til denne 

regelen taler for at partene kun har ment å avskjære utenforliggende bevis for den 

sistnevnte prosess. 

 

Siden norsk rett mangler et slikt skille, er det nødvendig å spørre hvorvidt den samme 

antakelsen om partenes intensjon er holdbar i norsk rett. For selv i de tilfeller hvor 

kontrakten inneholder en uklar regulering, og denne derfor må presiseres, er det slik at 

enkelte tolkningsalternativer vil være nærmere knyttet til kontraktsdokumentet enn andre. 

For å ta et enkelt eksempel: Et selskap selger sine ”skip”. Dersom dette selskapet i tillegg 

eier noen mindre fartøyer som kanskje nærmere er å betegne som ”båter”, vil ”skip” kunne 

være en uklar angivelse av kontraktsgjenstanden. La oss så tenke oss at den ene parten 

argumenterer for at prisen er så høy at den taler for at også de mindre fartøyer er omfattet, 

mens den andre parten hevder at bare de større fartøyene var nevnt under forhandlingene 

og at det er disse som omfattes av kontrakten. Sistnevnte tolkningsalternativ bygger på 

forhandlingene, mens førstnevnte bygger på kontraktsdokumentet. 

 

I norsk rett er det etter mitt skjønn svakt grunnlag for å hevde at en EA-klausul etter sin 

ordlyd ikke har noen innvirkning ved presisering av en eksisterende bestemmelse.310 Av 
                                                 
308 Med uklar ordlyd menes tilfeller hvor ”ordlyden ikke trekker i noen bestemt retning i forhold til 

tolkningsspørsmålet”, jfr. Høgberg s. 41. 
309 Rugby Group Limited v. Proforce Recruit Limited, avsnitt 41. 
310 Slik det hevdes av Haaskjold på s. 109. 
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EA-klausulen fremgår at kontrakten ”supersedes all prior…negotiations or 

understandings…”. I utgangspunktet skulle derfor klausulen føre til at en presisering med 

grunnlag i kontraktsdokumentet går foran en presisering med grunnlag i partenes 

forhandlinger. 

 

Flere hensyn taler imidlertid mot en slik tolkning av EA-klausulen. For det første, vil en 

slik prosess kunne lede til resultater som ligger nokså fjernt fra hva som fremsto som en 

rimelig forståelse for partene ved kontraktsinngåelsen. Siden fastlegging av denne 

forståelsen er det primære formålet med kontraktstolkning i norsk rett, ville klausulen 

medføre et meget markant avvik fra norsk tolkningslære. Rettspraksis viser at domstolene 

har tolket slike avvik restriktivt.311 Så lenge begge tolkningsalternativer harmonerer med 

ordlyden vil det derfor være nærliggende for en domstol å legge til grunn at presiseringen 

ligger utenfor det EA-klausulen er inntatt for å forhindre – selv om det ene alternativet altså 

harmonerer bedre med kontrakten som en helhet.   

 

For det andre, er det en viktig forskjell mellom det å endre eller legge til noe i forhold til 

eksisterende vilkår og det å presisere allerede eksisterende bestemmelser på en måte som 

harmonerer med ordlyden. I utgangspunktet må det antas at partene har en viss oversikt 

over betydningen av det de faktisk skriver i kontrakten. Dersom dette likevel virker uklart 

for rettsanvenderen i ettertid, vil tolkningsprosessen kunne fremstå som noe vilkårlig for 

partene dersom deres prekontraktuelle oppfatninger ikke tillegges relevans, men løsningen i 

stedet må bygge på slutninger basert på kontraktsdokumentet. Dette synes ikke å medføre 

forutberegnelighet i kontraktsforholdet, som EA-klausulen søker å fremme.  

 

I Rugby Group  v. Proforce Recruit var tolkningsspørsmålet hva som lå i avtalens vilkår 

om ”Preferred Supplier Status”. I en norsk kontekst kan det vanskelig tenkes at partene 

med den inntatte EA-klausul virkelig ønsket at dette skulle tolkes utelukkende ut fra 

kontrakten. Reguleringen er uklar, og det er grunn til å anta at partene har hatt en viss 

oppfatning om spørsmålet som ikke er ment fraveket i og med en EA-klausul. Etter norsk 

                                                 
311 Jfr. note 301 ovenfor. 
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rett bør det derfor være adgang til å ta prekontraktuelle utsagn i betraktning ved tolkningen 

– så lenge slike utsagn føres for å vise hva det uklare begrepet betyr, og ikke den ene parts 

oppfatning om at et slikt vilkår ikke skulle gjelde, eller at det skulle gjelde i en annen form. 

Dette siste ville vært en korrigerende tolkning, som vurderes i neste punkt.  

 

Etter dette, mener jeg at utgangspunktet i norsk rett må være at en simpel EA-klausul ikke 

legger bånd på rettsanvenderens muligheter til å se hen til prekontraktuelle forhold ved en 

presisering av ordlyden. 

 

Dette er også i samsvar med reguleringen i UNIDROIT Principles art. 2.1.17 og PECL art 

2:105 hvoretter prekontraktuelle utsagn kan føres ”to interpret the writing”. 
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4.2.6 EA-klausulens betydning for korrigering av kontrakten 

”Korrigerende tolkning” omfatter både innskrenkende og utvidende tolkning. I nyere teori 

er dette begrepsparet blitt kritisert fordi det som er innskrenkende i forhold til den ene parts 

rettigheter, gjerne vil være en utvidelse av den annens.312 Språklig er det imidlertid et 

skille: Med innskrenkende tolkning menes tilfeller der kontrakten gis en snevrere 

anvendelse enn den språklige forståelse av ordlyden skulle tilsi, og med utvidende tolkning 

menes det motsatte. 313 Selv om innskrenkende og utvidende tolkning representerer 

motsatte løsninger, synes hensynet bak dem å være det samme: Den språklige forståelsen 

av kontrakten samsvarer ikke med det som faktisk var, eller som antas å ha vært, partenes 

intensjon.314 For å unngå dobbeltbehandling behandler jeg innskrenkende og utvidende 

tolkning samlet.315  

 

For innskrenkende tolkning er det blitt fremhevet at generelle og vidtfavnende 

bestemmelser ”lett [kan] bli oppfattet som uklare fordi ordlyden rekker lenger enn 

domstolene finner rimeligvis kan ha vært partenes mening”.316 Den reelle begrunnelsen for 

korrigerende tolkning synes å være rimelighetshensyn basert på hva partene kan antas å ha 

ønsket.317 Problemstillingen i dette punkt er om EA-klausulen medfører noen 

begrensninger i forhold til rettsanvenderens adgang til å tolke kontrakten korrigerende. 

 

EA-klausulen fremhever kontraktsdokumentet som et uttømmende uttrykk for partenes 

endelige avtale, som skal gå foran, ”supersede”, tidligere oppfatninger. Dette skulle igjen 
                                                 
312 Høgberg s. 69 . 
313 Huser s. 585. 
314 For innskrenkende tolkning, se Selvig/Hagstrøm s. 72, Rt. 1982.1357, Rt. 1973.1176. For utvidende 

tolkning, se Selvig/Hagstrøm s. 75. 
315 Dette gjøres også av Høgberg, s. 70, og Hov, s. 172 flg. 
316 Selvig/Hagstrøm s. 72. 
317 Huser s. 154-156, Haaskjold s. 162, Hov s. 172-173, Høgberg s. 209-210, Selvig/Hagstrøm s. 71-72. En 

uttalelse av tidligere høyesterettsdommer Karsten Gaarder illustrerer det samme: ”Misbruk av rett har man i 

kontraktsretten søkt å komme til livs ved en hensiktsmessig tolkning av avtalen og ved å tillegge endrede 

forhold betydning når dette har vært ansett rimelig”, se Gaarder m.fl. s. 261. 
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tilsi at dets reguleringer verken skal innskrenkes eller utvides. Når jeg i dette punkt taler 

om ”korrigering”, ligger det implisitt i dette at ordlyden tilsier en viss løsning på 

tvistespørsmålet slik at en eventuell korrigerende tolkning må begrunnes med andre 

tolkningsdata enn ordlyden i den aktuelle kontraktsbestemmelse. Som behandlet ovenfor i 

punkt 4.2.4, er det særlig partenes prekontraktuelle forhold som søkes fratatt relevans 

gjennom en EA-klausul. Slike forhold kan vise hva partene faktisk har ment og hvilke 

berettigede forventninger en part kan ha, men utgjør bare ett av mange grunnlag for å foreta 

en korrigerende tolkning. Som jeg skal vise i det følgende, blir et korrigerende 

tolkningsresultat sjelden begrunnet på denne måten.318 Vanligere er det at man ut fra 

kontraktstypen, sammenhengsslutninger, kontraktens risikofordeling, rimelighetsslutninger, 

kontraktens formål, og en vurdering av avvikets vesentlighet i forhold til bakgrunnsretten 

slutter at partene ikke kan ha ment å innta en slik regulering som ordlyden i den enkelte 

bestemmelse alene tilsier.319 Slike betraktninger følger av en presumsjon om at partene er 

fornuftige aktører som følgelig ikke ville inntatt en regulering som fremstod som kvalifisert 

urimelig eller i strid med øvrige kontraktsbestemmelser ved avtaleinngåelsen. Det kan 

argumenteres for at korrigerende tolkning med en slik begrunnelse egentlig utgår fra 

kontrakten sett på bakgrunn av ytre, objektive forhold, til forskjell fra partenes subjektive 

forhold på det prekontraktuelle stadium. Slutninger som dette kan videre hevdes å utgå fra 

kontrakten, slik man ikke innfortolker noe nytt ved å legge dem til grunn. Siden EA-

klausulen fremhever kontrakten og ikke bare ordlyden som uttømmende, er dette 

interessant. 

 

                                                 
318 Rt. 2005.268, Rt. 2002.1155, Rt. 1998.1584, Rt. 1994.581. Se også Høgberg s. 124. 
319 Dette tematiseres av Høgberg på s. 124: ”Det er få eksempler på at den mening som kommer til uttrykk i 

klar ordlyd settes til side av en kontekstbasert intensjon … Det er imidlertid ikke uvanlig at den klare ordlyd 

settes til side i fortolkningen, men dette skyldes som regel andre forhold enn at man fra den øvrige kontekst 

slutter en annen felles partsvilje. Eksempler på årsaker til å sette til side klar ordlyd, er at denne inneholder 

avvik fra bakgrunnsrettens løsning…”. 
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Det kan her trekkes visse paralleller til de tilfeller i engelsk rett, hvor dommeren ved 

tolkningen vektlegger hensynet til ”common sense”.320 Dette er interessant, da det ikke bør 

antas å være partenes intensjon med en EA-klausul at ”common sense”-betraktninger skal 

være irrelevante under tolkningsprosessen. Et grensetilfelle hvor slike hensyn ble tillagt 

stor vekt er den mye omtalte Investors Compensation Scheme. I et skademeldingsskjema 

overdro skadelidte alle sine krav, bortsett fra ”any claim (whether sounding in rescission 

for undue influence or otherwise) that you [the investor] may have against [the building 

society]…” til forsikringsselskapet. Saksøkte (”the building society”) hevdet at skadelidte 

ikke hadde overdratt krav som det måtte ha mot denne, jfr unntaket for ”any claim” mot 

”the building society”, og at forsikringsselskapet derfor ikke kunne gå til sak mot dem på 

dette grunnlag. Forsikringsselskapet, på sin side, hevdet at ”any claim” måtte forstås som 

”any claim” vedrørende ”rescission” (opphevelse av pantsettelsen) og at de dermed kunne 

anlegge sak mot boligsparebanken. ”[U]ndue influence or otherwise” ga etter deres mening 

uttrykk for to ulike grunnlag for rescission.  

 

Retten kom frem til at alle krav bortsett fra de som gjaldt opphevelse av pantsettelsen var 

overført. Det ble tillagt betydelig vekt at det fremsto som den mest fornuftige løsningen ut 

fra ”common sense”-betraktninger.321 At dette var et tvilstilfelle fremgår av den 

etterfølgende debatt i juridisk teori og Lord Lloyds skarpe dissens, hvor han uttalte at han 

kjente til”no principle of construction” som ga domstolene mulighet ”to take words from 

within the brackets, where they are clearly intended to underline the width of ”any claim”, 

and place them outside the brackets where they have the exact opposite effect.”322 

 

                                                 
320  Se således Lord Diplock i Cia Naviera SA v Salen Rederiarna AB (the Antaios) [1985] AC 191 på s. 201: 

“…if detailed semantic and syntactical analysis of words in a commercial contract is going to lead to a 

conclusion that flouts business common sense, it must be made to yield to business common sense.” 
321 Se Lord Hoffmans uttalelse på s. 912 hvor han påpeker at nyere tolkningspraksis i større grad 

”assimilate[s] the way in which such documents are interpreted by judges to the common sense principles by 

which any serious utterance would be interpreted in ordinary life”. 
322 Avgjørelsen s. 904. 
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Skademeldingsskjemaet inneholdt ingen EA-klausul, men argumentasjonen indikerer at 

den antakelig ville vært uten betydning, fordi flertallets slutninger utgikk fra kontrakten 

selv, og ikke fra forhandlinger eller andre argumentkilder utenfor ordlyden. Den 

tilsynelatende virkningen av klausulen – at det som står skrevet ikke kan fravikes – vil 

dermed også i engelsk rett kunne fravikes, så lenge den innskrenkende tolkningen av 

avtalen begrunnes med antakelser om hva partene må, eller ikke kan ha ment (som ikke har 

sitt grunnlag i en parts prekontraktuelle forståelse). 

 

I denne saken ville nok resultatet vært det samme i norsk rett, uten at det kunne 

karakteriseres som et grensetilfelle. Selv om ordlyden trakk i en retning, var den ikke helt 

klar da ”whether sounding in rescission for undue influence or otherwise” kunne tolkes på 

to måter, kontrakten vurdert som en helhet. Sammenhengsslutninger trakk sterkt i retning 

av det resultatet domstolen kom frem til. Siden tolkningsresultatet i norsk rett ikke behøver 

den samme forankring i ordlyden som i engelsk rett, ville saken vært temmelig klar for en 

norsk domstol. 

 

Rettspraksis viser at norske domstoler er villige til å fravike ordlyden i større grad enn i 

engelsk rett dersom en kontraktsregulering fremstår som generell og inngripende – også i 

kommersielle forhold.323 Siden EA-klausulen ikke forhindrer tolkningsresultater som 

forankres i kontrakten, er det relevant i vår kontekst å se hvorledes Høyesterett begrunner 

en korrigering av ordlyden.324 Jeg vil trekke frem enkelte eksempler. 

 

Rt. 1982.1357 gjaldt salg av et nyoppført lagerbygg mellom kommersielle parter. En stund 

etter avtaleinngåelsen kollapset taket fordi det ikke tålte vekten av snømengdene som 

oppsamlet seg. Den svake konstruksjonen var et resultat av en frittstående entreprenørs 

forsømmelse. I kjøpekontrakten var det inntatt en ansvarsfraskrivelse som etter sin ordlyd 

omfattet den aktuelle situasjon. Denne ble av Høyesterett tolket slik at den kun dekket mer 

tradisjonelle mangler som normalt kunne oppdages gjennom kjøpers undersøkelser, og 

                                                 
323 Se Rt 1980.1037 (s. 1041), Rt. 1993.140, Selvig/Hagstrøm s. 72, Hagstrøm s 634-638. 
324 Som nevnt i note 319 ovenfor, forankres et slikt tolkningsresultat sjelden i prekontraktuelle forhold.  
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altså ikke denne ”grunnleggende mangel ved lagerbygningens konstruksjon”.325 

Tilsvarende uttaler førstvoterende i Rt. 1980.1037 ut fra generelle rimelighetsbetraktninger 

at ”[d]et kan dog ikke ha vært meningen å gi bestemmelsen en slik vid slagvidde… Man må 

da foreta en innskrenkende tolkning av klausulen” (s. 1041). Nok et eksempel på 

innskrenkende tolkning basert på objektive tolkningsdata er Rt. 1993.140. 

Tolkningsresultatet bygget på formålsbetraktninger, og det ble uttalt at ”[d]ette siktemålet 

fremgår av erklæringens utforming og av at den er forfattet på engelsk” (s. 145). Formålet 

ble altså fastlagt uten at partenes prekontraktuelle var av betydning. 

 

Klarhetskravet som gjør seg gjeldende overfor markerte avvik fra bakgrunnsretten er utslag 

av samme type rimelighetsbetraktninger. Bakgrunnsrettens løsning fremstår ofte som en 

rimelig og balansert løsning, og et betydelig avvik fra denne bør derfor fremgå klart for at 

det kan antas å ha vært partenes mening. Et eksempel er den nevnte Rt. 1973.1176, hvor 

den ene part etter sameieavtalen mellom partene skulle ha ”den fulle disposisjonsrett” over 

deler av eiendommen. Da denne parten ville oppføre et enetasjes forretningsbygg ble 

avtalen tolket slik at adgang til å oppføre et forretningsbygg ikke var omfattet. 

Førstvoterende (flertallet) uttalte: ”Dette innebærer en så radikal fravikelse fra vanlige 

sameieregler at kontraktens ordlyd ikke kan bære en slik tolking med mindre det er grunn 

til å anta at denne tolking også har falt sammen med hva partene faktisk mente da avtalen 

ble inngått” (s. 1178).  

 
Også i engelsk rettspraksis gis det uttrykk for at virkeområdet for en vidtfavnende ordlyd kan snevres noe inn 

gjennom antakelser om hva som har vært partenes intensjon. Dette er særlig aktuelt overfor 

ansvarsfraskrivelser som omfatter ansvar for ”fundamental breach”.326 I Suisse Atlantique Societe 

d'Armement SA v NV Rotterdamsche Kolen Centrale uttalte Lord Reid således at “it may appear that the 

terms of the clause are so wide that they cannot be applied literally; that may be because this would lead to 

an absurdity or because it would defeat the main object of the contract or perhaps for other reasons. And 

where some limit must be read into the clause it is generally reasonable to draw the line at fundamental 

                                                 
325 Rt. 1982.1357 (s. 1365). Et liknende tolkningsresultat ble nådd i Rt. 1973.1176, som nevnes straks 

nedenfor. 
326 Lewison s. 386-387, Chitty 14-021. 
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breaches (s. 398).” 327 Uttalelsen viser at det skal mer til enn i norsk rett før en klar ordlyd tilsidesettes, både 

fordi det oppstilles strenge krav, og fordi uttalelsen gjelder ansvarsfraskrivelse som tolkes restriktivt selv i 

engelsk rett. Senere i samme votum ga dommeren videre uttrykk for at ordlyden ikke kunne fravikes "if 

sufficiently clear words are used (s. 398-399).” Da disse betraktninger vedrører “interpretation” basert på 

rettsanvenderens objektivt forankrede antakelser om hva som kan ha vært partenes intensjon, synes en EA-

klausul å være uegnet til å forhindre et slikt tolkningsresultat. De hensyn som gjør seg gjeldende for å avvike 

en for vid bestemmelse, må således antas å tillegges vekt uavhengig av en EA-klausul. 

 

De omtalte avgjørelser viser at man i enkelte tilfeller krever mer av ordlyden før en anser 

den som et klart uttrykk for partenes intensjoner i norsk rett. Vidtfavnende og generelle 

bestemmelser vil derfor kunne anses som uklare reguleringer selv om de er språklig klare – 

og dette må gjelde uavhengig av om kontrakten inneholder en EA-klausul. I slike tilfeller 

vil en korrigering av ordlyden derfor fremstå som en slags presisering som følge av at 

kontrakten er uklar som en helhet.328 At slike betraktninger skal fratas relevans gjennom en 

EA-klausul som fastslår at kontrakten utgjør den hele avtale til fortrengsel for 

prekontraktuelle utsagn, synes å ha formodningen mot seg. Det er nettopp kontrakten eller 

omstendigheter som typisk ligger til grunn for kontrakter av tilsvarende art som 

sannsynliggjør tolkningsresultatene. Ingen kontrakter inngås isolert fra omverdenen, og det 

kan vanskelig antas å være partenes intensjon med en EA-klausul at kontrakten skal tolkes 

uavhengig av all kontekst. Med klausulens fokus på prekontraktuelle forhold, synes det å 

være slik kontekst, og ikke mer objektive typebetraktninger, som søkes avskåret som 

grunnlag for kontraktsforpliktelser. Så lenge det korrigerende tolkningsresultat baseres på 

antakelser som har sitt grunnlag i rettsanvenderens slutninger ut fra kontrakten, 

kontraktstypen eller andre forhold som normalt gjør seg gjeldende i tilsvarende situasjon, 

mener jeg derfor at en EA-klausul ikke bør forhindre et slikt resultat. De argumentkilder 

som synes å være de mest praktiske forankringer for en innskrenkende tolkning er dermed 

av en slik art at de ikke omfattes av klausulen. En EA-klausul bør etter dette ikke tolkes 

slik at den opprettholder en regulering som strider med hva partene med rimelighet kan ha 

ment.  

                                                 
327 Suisse Atlantique Societe d'Armement SA v NV Rotterdamsche Kolen Centrale  [1967] 1 A.C. 361 
328 Selvig/Hagstrøm s. 72. 
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Når det ut fra andre omstendigheter enn prekontraktuelle forhold fastlegges hva partene ikke kan ha ment, kan 

det oppstå et spørsmål om hva som kan tas i betraktning for å fastlegge hva de har ment. Som nevnt er dette 

en form for presisering, og jeg har ovenfor argumentert med at EA-klausulen har liten betydning når 

presisering er nødvendig.329 Situasjonene som behandles i dette avsnitt må imidlertid skilles fra presiserende 

tolkning, da de ulike tolkningsalternativer ikke harmonerer med ordlyden. Mens det for presiserende tolkning 

foreligger et avgrenset antall tolkningsalternativer, kan det etter en negativt avgrenset partsintensjon foreligge 

flere alternativer for hva partene faktisk har ment. Dette behøver imidlertid ikke være tilfellet, se for eksempel 

den nettopp nevnte Rt 1973.1176. At partene ikke kunne ha ment at alminnelige sameieregler skulle fravikes i 

så stor grad, førte til at de måtte ha ment at forretningsbygg ikke skulle oppføres uten den annens samtykke. I 

slike tilfeller oppstår ikke problemer i forhold til EA-klausulen fordi det ikke er nødvendig å ta 

prekontraktuelle forhold i betraktning. 

 

La oss heller tenke oss at den ovenfor nevnte sameieavtale inneholdt en EA-klausul i tillegg til den nevnte 

regulering om full disposisjonsrett, og hvor den ene part ønsket å oppføre et lite anneks hvor gjester kunne 

overnatte. Hvis vi forutsetter at dette ville være i strid med sameielovens § 3 selv om byggeprosjektet er 

mindre inngripende enn i det virkelige saksforhold, ville det oppstått spørsmål om fravikelse av den altfor 

vide formulering i avtalen skulle medført at man falt helt tilbake på bakgrunnsrettens løsning. Alternativt 

kunne man ta forhandlingene i betraktning for å påvise at den ene part hadde en berettiget forventning om at 

sameieavtalen hjemlet oppføring av et slikt anneks. Etter mitt skjønn gjør mange av de samme hensyn seg 

gjeldende her som for presiserende tolkning. Partene har inntatt en regulering som er mer vidtfavnende enn de 

kan antas å ha ønsket, og uklarheten fordrer en presisering. Etter mitt skjønn bør derfor forhandlinger kunne 

føres for å bevise hva partene har ment i tilfeller som dette. Men det er viktig å se at den hypotetiske negative 

partsintensjonen som fastlegges forut for denne presiseringen (”partene kan ikke ha ment”) må 

sannsynliggjøres av andre forhold enn de prekontraktuelle for ikke å stride med EA-klausulen. 

 

En tilsynelatende virkning av klausulen, at kontrakten ikke skal korrigeres, kan etter dette 

ikke legges til grunn, så lenge den innskrenkende tolkningen begrunnes med andre 

argumentkilder enn prekontraktuelle forhold. Også i engelsk rett vil dette kunne være 

tilfellet, men dog i noe mindre grad, ettersom engelsk tolkningslære krever en mer 

”bokstavtro” tolkning. Dette er imidlertid ikke en følge av EA-klausulen, men av engelsk 

tolkningslære. De situasjoner hvor EA-klausulen kan ha en funksjon i forhold til 

innskrenkende tolkning må etter dette være tilfeller hvor et slikt resultat begrunnes med at 

                                                 
329 Jfr. forrige punkt. 
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ordlyden ikke gjenspeiler en parts berettigede forventninger basert på prekontraktuelle 

forhold. Dette vil igjen ofte være situasjonen der den pretenderte løsning ikke fremstår som 

særlig mer fornuftig eller rimelig enn den som fremgår av kontrakten, og hvor man således 

ikke kan slutte noe om hva partene med rimelighet må, eller ikke kan ha ment. I disse 

situasjonene skal det uansett svært mye til for at ordlyden fravikes i kommersielle forhold 

mellom antatt likeverdige parter. 330 EA-klausulen må sies å utgjøre en ytterligere skranke 

mot dette, slik at den vil ha en viss funksjon i disse tilfellene. 

 
Dersom bakgrunnsretten og bransjepraksis nevnes i klausulens spesielle del, kan det være mer betenkelig å 

foreta en innskrenkende tolkning som begrunnes med at kontraktsreguleringen innebærer et markant avvik fra 

disse argumentkildene. I alle fall i de tilfeller hvor bakgrunnsrett og bransjepraksis fremstår som rimelig, 

kunne de samme resultater tenkes oppnådd gjennom rene rimelighetsbetraktninger og antakelser om hva som 

kan ha vært partenes intensjoner. En generell fravikelse fra all bakgrunnsrett må videre leses med et forbehold 

for preseptoriske regler, og kan også fremstå som vanskelig forenlig med at partene har vedtatt norsk lovvalg 

for kontrakten. 

 

Eksemplene omtalt hittil i dette underpunkt, vedrører innskrenkende og ikke utvidende 

tolkning. I rettspraksis synes utvidende tolkning å forekomme sjeldnere enn den 

innskrenkende, og Høyesterett har gitt uttrykk for at det skal mye til før et slikt resultat 

legges til grunn.331 En årsak kan nok være at det fremstår som mer inngripende å la avtalen 

omfatte tilfeller som ikke dekkes av ordlyden, enn å holde visse typetilfeller utenfor en 

bestemmelses tilsynelatende anvendelsesområde. Det er ofte mer nærliggende at partene 

ikke har hatt den oppståtte situasjon i tankene ved kontraktsinngåelsen enn at de har ment 

mer med en bestemmelse enn ordlyden tilsier. Mens partene i en avtale som underlegges 

innskrenkende tolkning har inntatt en for vid bestemmelse, har de i de fleste tilfeller som 

omtales som utvidende tolkning ikke inntatt en regulering i det hele tatt. Det vil da være 

                                                 
330 Rt. 2005.268, Rt. 2002.1155, Rt. 1998.1584, Rt. 1994.581. 
331 I Rt. 1994.581 (på s. 587) uttales det således: ” En utvidende tolking kan jeg under ingen omstendighet 

finne grunnlag for i et tilfelle som dette. Avtalen er en forretningsmessig avtale utformet av personer med stor 

profesjonell kompetanse i slike forhold. Det ville etter mitt syn åpne for tvil og uklarhet om man ved tolkingen 

av slike avtaler skulle fravike ordlyden ut fra mer eller mindre klare antagelser om formålet. … Man kan ikke 

ved tolking fange opp tilfelle som det var nærliggende å regulere dersom avtalen også skulle omfatte dem.” 
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tale om utfylling. Dermed skulle det ikke være overraskende at domstolene er mer 

tilbakeholdne med å tolke utvidende enn innskrenkende. 

 

Som en sammenfatning, er det grunnlag for å hevde at det vil være i strid med EA-

klausulen å tolke kontrakten korrigerende ut fra partenes prekontraktuelle forhold, men at 

klausulen ikke utgjør et generelt hinder for et slikt tolkningsresultat. Da det hører til 

sjeldenhetene at den korrigerende tolkning begrunnes på førstnevnte måte, kan det sies at 

EA-klausulen i praksis vil ha begrenset betydning i forhold til en korrigerende tolkning av 

ordlyden. 

 108



 

4.2.7 EA-klausulens betydning for supplering av kontrakten 

Det hender at det oppstår tolkningsspørsmål som ikke løses direkte av kontrakten. I slike 

situasjoner kan en si at kontrakten er taus i forhold til det oppståtte tolkningsproblem. 

Spørsmålet er da om tausheten skal utgjøre en regulering (taler for en antitetisk tolkning) 

eller om kontrakten skal suppleres. En slik supplering vil stå i tilsynelatende strid med EA-

klausulens første del: ”The Contract contains the entire contract and understanding 

between the parties hereto.” Det er særlig det som tradisjonelt kalles analogislutninger og 

utfylling som kan sies å supplere kontrakten og således være i strid med dette premiss.332 I 

det følgende behandles tilfeller som av enkelte kan hevdes å utgjøre korrigering av avtalen, 

men begrepsbruken er ikke avgjørende for resonnementets holdbarhet. 

 
Grensene mellom utvidende tolkning, analogier og utfylling er flytende.333 En analogisk tolkning fremstår 

som noe fjernere fra ordlyden enn utvidende tolkning og har likhetstrekk med utfylling ved at det oppstilles 

en regel på siden av kontraktsdokumentets regler, og således supplerer dette, når kontrakten er taus 

vedrørende tvistespørsmålet.334 Ved utfylling er forankringen i kontraktsteksten svakere da dette betegner 

situasjoner hvor kontrakten og annet rettsstoff med partstilknytning ikke løser det oppståtte tvistespørsmål.335 

For denne avhandlingen behandler jeg alle situasjoner som ikke løses med basis i kontrakten for utfylling, 

selv om løsningen baserer seg på partsspesifikt rettsstoff. 336  Enkelte kaller dette innfortolkning, men i 

                                                 
332 En parallell kan her trekkes til strafferetten som med sitt legalitetsprinsipp fremtvinger liknende drøftelser. 

Analogisk anvendelse av straffebud anses for å være utelukket, mens utvidende tolkning unntaksvis 

aksepteres., jfr. Andenæs s. 117. Eksempler på dette er de dommer hvor ”skip” i strl. § 422, 2. ledd, er tolket 

utvidende slik at også mindre båter omfattes av betegnelsen (se for eksempel Rt. 1973.433 og Rt. 1982.808 og 

Andenæs s. 119). 
333 For den glidende overgang mellom utvidende tolkning og analogi, se Eckhoff s. 124-127. For den glidende 

overgangen mellom analogi og utfylling, se Huser s. 120-121. 
334 Høgberg s. 162. Huser (s. 120-121) betegner således analogier som utfylling under henvisning til 

utenlandsk teori. 
335 Woxholth s. 398, Hov s. 176, Giertsen s. 96, Haaskjold s. 99. 
336 Haaskjold synes å anvende en liknende terminologi da han på s. 99 uttaler: ” Når man på denne måten 

beveger seg bort fra et rent studium av kontraktens ordlyd til en undersøkelse av ytre forhold, blir det kunstig 

å formulere problemet som et spørsmål om hva partene har avtalt. Mer nærliggende er det da å spørre hva 
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forhold til EA-klausulen, som tilsikter at kontrakten skal være uttømmende, nøyer jeg meg med å fremheve at 

både utfylling og slik innfortolkning utgjør en supplering av kontrakten.337 Analogi kan for denne 

avhandlings vedkommende anses som en del av det enkelte kaller konkret utfylling, i motsetning til 

regelbestemt utfylling.338 Utfyllingens og analogiens motsetning er antitesen, som betegner situasjoner hvor 

kontraktens bestemmelse ikke kommer til anvendelse.339 Jeg vil ikke foreta noen dyptgående drøftelse av 

disse skillene, men konstaterer at det er glidende overganger. 

 

Etter sin ordlyd taler klausulen for at en taushet i kontrakten tolkes antitetisk, slik at det 

som ikke er nevnt heller ikke skal gjelde mellom partene. Et eksempel på en slik situasjon 

er den tidligere nevnte White v. Bristol Rugby Ltd hvor White påberopte forhandlingsutspill 

som grunnlag for en rett til å trekke seg fra avtalen. Utfylling var ikke nødvendig i denne 

situasjonen fordi kontrakten var fullstendig nok til å være operativ mellom partene selv om 

et slikt vilkår ikke ble lagt til grunn. Forholdet til EA-klausulen var nokså klart siden det 

supplerende vilkår var forankret i partenes utspill under forhandlingene, som i særlig grad 

søkes fratatt relevans. Også i norsk rett må det derfor antas at en EA-klausul ville utgjort et 

ytterligere argument mot utfylling i denne saken.  

 

I andre tilfeller vil et supplerende vilkår kunne forankres i andre tolkningsdata enn partenes 

prekontraktuelle forhold. La oss tenke oss en tysk bilprodusent som har inngått en kontrakt 

med en norsk aluminiumsprodusent om kjøp av et visst årlig antall støtfangere gjennom ti 

år. Kontrakten inneholder en EA-klausul. Bilprodusenten leverer hovedsakelig biler til det 

europeiske markedet, men forsøker også å etablere seg i USA. I kontrakten inntas en 

klausul hvor bilprodusenten forbeholder seg en rett, som går lenger enn bakgrunnsrettens 

regler, til å tre ut av kontraktsforholdet hvis salget av bilene på det europeiske marked 

synker med en viss årlig prosentsats. Etter et par år endrer bilprodusenten strategi, og går 

delvis ut av det europeiske marked for å gå inn i det amerikanske med større tyngde. 

Deretter inntrer en negativ utvikling i det amerikanske bilmarkedet, som er av et slikt 
                                                                                                                                                    
partene må antas å ha avtalt, eller hva de ville ha avtalt dersom de hadde tenkt over problemet. I juridisk 

terminologi sondrer man i slike tilfeller mellom tolkning (i snever forstand) og utfylling.” (Min uthevning). 
337 Hedwall s. 79 flg. 
338 For en slik tilnærming i svensk rett, se Adlercreutz II s. 23. 
339 Eckhoff s. 125 og 141, Høgberg s. 71. 
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omfang at produsenten kunne trådt ut av kontraktsforholdet, hadde de samme svingninger 

gjort seg gjeldende i Europa. Bilprodusenten vil hevde at de åpenbare likhetstrekk bør føre 

til at bestemmelsen kommer analogisk til anvendelse, mens aluminiumsprodusenten kan 

hevde at den ikke ville inngått avtalen hvis adgangen til å tre ut av kontraktsforholdet 

baserte seg på det amerikanske marked som angivelig er mer ustabilt enn det europeiske.  

 

I dette eksempelet forankres ikke påstanden om konkret utfylling i prekontraktuelle 

forhold. At EA-klausulen særlig fokuserer på denne type tolkningsdata skulle derfor kunne 

tale at slik utfylling blir forhindret av klausulen. På den annen side vil det stå i åpenbar 

strid med klausulens premiss om at kontrakten skal utgjøre den hele avtale, dersom en slik 

supplering gjøres gjeldende. I en situasjon som denne er det ikke åpenbart hva partene ville 

avtalt dersom de hadde hatt den oppståtte situasjon i tankene under 

kontraktsforhandlingene. Gode grunner taler for at en EA-klausul anses som en 

risikofordeling i en situasjon som denne – partene kan ikke vite hva fremtiden bringer, men 

de ønsker at avtalen skal være uttømmende slik at de i alle fall vet hva de har å forholde seg 

til ved kontraktsinngåelsen.340 Begge parter påtar seg dermed en risiko for at avtalen i 

fremtiden kan bli ugunstig for en av dem. Som et utgangspunkt bør analogisk anvendelse 

av enkeltbestemmelser derfor anses for å være i strid med EA-klausulen. 

 

Dette utgangspunkt blir imidlertid utfordret i tilfeller hvor rettsanvenderen ut fra ytre 

omstendigheter kan gjøre seg opp en mening om at partene ikke kan ha ment at det aktuelle 

scenario skal ha andre rettsvirkninger enn det som følger av kontraktens regulering 

vedrørende en liknende situasjon – det ville virke ulogisk. Dette går gjerne under 

betegnelsen ”fullstendig analogi”, som karakteriseres ved at ”det ikke foreligger noen 

tenkelig grunn til å forskjellsbehandle det foreliggende scenario og de tilfeller som 

kontrakten uttrykkelig omfatter”.341  

 

                                                 
340 Om EA-klausuler som uttrykk for fordeling av risiko knyttet til avtaleinngåelse, se Høgberg s. 161. 
341 Høgberg s. 264. 
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Et eksempel på en slik situasjon er Rt. 1992.1105 hvor avtalen mellom byggherre (NSB) og entreprenør (H. 

Eeg-Henriksen A/S) fastslo at kontrakten var basert på ”de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som 

var publisert og i kraft 14 kalenderdager før anbudsfristens utløp” (min uthevning). Ved endring av slike 

bestemmelser skulle bl.a. kontraktssummen reguleres. Etter kontraktsinngåelsen ble arbeidstiden nedsatt fra 

40 til 37,5 timer i uken. Dette ble ikke gjort ved lovregulering, som var det vanlige, men gjennom tariffavtale 

mellom LO og N.A.F. Da lønnen skulle være den samme medførte dette merutgifter for entreprenøren som 

han krevde kompensasjon for. Byggherren hevdet at dette ikke falt innunder kontraktens angivelse om 

”offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.)”. Dette representerte etter rettens syn ”et tilfeldig unntak” ( s. 

1109) fra partenes regulering, og avtalen ble tolket slik at foreliggende situasjon var omfattet av 

bestemmelsen om regulering av kontraktssummen.  

 

Slutninger av denne art er forankret i kontrakten sett på bakgrunn av at partene, som 

fornuftige aktører, må ha intendert at scenarioer som det inntrufne skulle reguleres av 

kontrakten. Dersom EA-klausulen påkrever en antitetisk tolkning i slike tilfeller, vil den 

medføre rettsvirkninger som står i strid med partenes klare, objektivt manifesterbare 

intensjon. Slike resultater har norske domstoler strukket seg langt for å unngå. I tilfeller 

som dette mener jeg derfor at det bør kunne foretas en innskrenkende tolkning av 

klausulen.342 I engelsk rett, hvor man er mer bokstavtro, ville nok resultatet være det 

motsatte, da det anførte vilkår supplerte avtalen slik at det ikke kunne vært nådd gjennom 

”interpretation”.  

 

Som omhandlet i de forrige kapitler må imidlertid EA-klausulens generelle premiss om at 

kontrakten utgjør ”the entire agreement” tolkes i lys av klausulens annen, spesielle del. Det 

må således antas å ha betydning for EA-klausulens rettsvirkninger hva et supplerende 

vilkår forankres i. Det kan ikke legges til grunn at klausulen generelt søker å forhindre 

anvendelse av all bakgrunnsrett eller etterfølgende forhold, så lenge disse argumentkildene 

ikke er nevnt i klausulens spesielle del. I tråd med dette vil enkelte av bakgrunnsrettens 

regler om opplysningsplikt, reklamasjon, konfidensialitetsplikt og en viss 

medvirkningsplikt kunne gjøres gjeldende for kontraktsforholdet selv om de ikke fremgår 

av kontrakten. For videre begrunnelse viser jeg til drøftelsen vedrørende EA-klausulens 

forhold til bakgrunnsretten i punkt 4.2.4 ovenfor.  
                                                 
342 Om dette, se punkt 4.2.9 nedenfor. 
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Jeg har tidligere argumentert for at det ikke gir særlig mening å hevde at en kontrakt 

generelt er uttømmende.343 Det alltid kan oppstå situasjoner som partene ikke har regulert, 

fordi de rett og slett ikke har forutsett muligheten for det inntrådte scenario ved 

avtaleinngåelsen. Kontrakten kan da få et ”avtaletomt rom” som må fylles ut for at den skal 

være virksom mellom partene.344 Et eksempel på en slik situasjon er Rt 1992.796 (Pepsico) 

hvor det var klart ut fra kontrakten at erstatningsgrunnlag forelå, mens den ikke inneholdt 

noen regulering av erstatningsutmålingen for den foreliggende situasjon. Selv om 

kontrakten inneholdt en EA-klausul og kontraktsdokumentet således skulle være 

uttømmende, måtte kontrakten i dette tilfellet utfylles med noe. Alternativet ville være å 

ikke idømme erstatningsplikt fordi utmålingsreglene ikke tok høyde for den foreliggende 

situasjon. Et slikt resultat ville stå i åpenbar strid med partenes intensjon, da det jo var klart 

at erstatningsgrunnlag forelå etter kontrakten.  

 
Saksforholdet gjaldt fire likelydende tappekontrakter inngått mellom Hamar Bryggeri og Pepsico Inc, om rett 

til å fremstille to varianter av to typer brus. Kontraktene ble inngått for 10 år og med 18 måneders 

oppsigelsesfrist. De inneholdt en lovvalgsklausul (New York), men det ble lagt til grunn at forskjellene 

mellom norsk og amerikansk rett var ubetydelige på de aktuelle rettsområder, slik at avgjørelsen fremstår som 

en anvendelse av norsk rett. For Høyesterett var det også enighet mellom partene om at EA-klausulen ikke 

hadde avgjørende betydning.  

 

Dersom bryggeriet ikke overholdt varslingsfristen, skulle det betales erstatning beregnet ut fra antallet 

konsentratenheter tapperiet hadde ”kjøpt de siste atten måneder”. Tappeavtalene ble brakt til opphør før det 

hadde gått 18 måneder. Tvistespørsmålet var hvorledes erstatningen skulle beregnes – ut fra antall 

konsentratenheter som faktisk var kjøpt i perioden, eller ut fra det antall konsentratenheter det måtte antas at 

tapperen ville ha kjøpt om tappingen hadde fortsatt ut perioden. Pepsico påberopte sistnevnte forståelse - 

avtalen måtte tolkes på den bakgrunn at formålet med erstatningen var å gi selskapet områingstid i forhold til 

å finne en ny tapper. Bryggeriet hevdet på sin side at erstatningen måtte beregnes ut fra antall 

konsentratenheter som faktisk var innkjøpt i perioden. 

 

                                                 
343 Se punkt 1.7.3 ovenfor. 
344 Huser s. 123. Også kalt ”lakune” (Høgberg s. 54) eller ”lucka” (Lehrberg s. 121). 
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Underinstansene anså det slik at ordlyden var klar i favør av bryggeriets oppfatning. Lagmannsretten uttalte: 

”I en slik situasjon hvor en forutsetning ikke entydig kan utledes av kontraktens bestemmelser, må en klar 

ordlyd legges til grunn. Det følger av alminnelige tolkningsprinsipper, og under enhver omstendighet av 

integrasjonsklausulen i pkt. 33” (min uthevning).345 Høyesterett mente imidlertid at det lå ”nærmere å si at 

bestemmelsen etter sin ordlyd ikke omfatter dette tilfellet” – kontrakten var taus. Etter Høyesteretts syn ble 

tvistespørsmålet altså ikke løst av kontrakten. Den måtte derfor ”utfylles”. Høyesterett fant at det ga ”best 

sammenheng i kontrakten” å legge til grunn at erstatning skulle betales ut fra det antall konsentratenheter det 

måtte antas at tapperen ville ha kjøpt dersom tappingen hadde fortsatt ut perioden. Det ble uttalt at dette var 

en ”rimelig løsning sett ut fra kontraktens klare formål” (s. 802). 

 

Spørsmålet i denne type situasjoner er egentlig ikke om EA-klausulen forhindrer utfylling, 

det kan den i praksis ikke gjøre, men om EA-klausulen inneholder føringer i forhold til hva 

slags rettsstoff det skal utfylles med. Resultatet i Rt. 1992.796 ble nådd etter slutninger fra 

kontrakten om hva som ga best sammenheng ut fra erstatningsbestemmelsens ”klare 

formål”. Avgjørelsen har vært anført som eksempel på at EA-klausulen pålegger 

rettsanvenderen å se hen til partenes formål slik dette fremgår av kontraktsdokumentet 

dersom det først er nødvendig å utfylle kontrakten.346 For meg fremstår det som tvilsomt 

om integrasjonsklausulen var motiverende for Høyesterett ved valget av dette grunnlaget 

for utfylling, for også uten en slik klausul er disse hensyn tungtveiende når ordlyden ikke 

gir noen klar løsning. 

 

De mulige grunnlag for utfylling av kontraktsdokumentet kan i slike situasjoner være 

mange – bakgrunnsrett, formåls- og systembetraktninger, reelle hensyn, prekontraktuelle 

og etterfølgende forhold. Dersom det først er nødvendig å utfylle avtalen, inneholder EA-

klausulen etter sin ordlyd føringer i forhold til to av de ovenfor nevnte argumentkildene. 

Den taler mot utfylling basert på partenes prekontraktuelle forhold, og for utfylling basert 

på formåls- og systembetraktninger i den grad disse utledes fra kontrakten, såkalt konkret 

utfylling.347 Grunnen er at dette utfyllingsgrunnlaget vil være det som har nærest 

tilknytning til kontraktsdokumentet. Som nevnt ovenfor i punkt 4.2.4, faller deler av 
                                                 
345 Eidsivating lagmannsretts dom av 1. februar 1991. 
346 Høgberg s. 163, Haaskjold s. 109 (som eksempel på konkret utfylling). 
347 Haaskjold s. 161-162. 
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bakgrunnsretten og etterfølgende forhold utenfor klausulens regulering og det skulle 

således kunne utfylles med disse argumentkildene når utfylling er nødvendig (dvs. der 

motsetningsslutninger ikke er noe alternativ). Men det må altså drøftes om konkret 

utfylling basert på formåls- og systemhensyn står sterkere enn ellers på grunn av EA-

klausulen. Dette er en metode som ligger nært opp til det som i engelsk rett kalles ”implied 

terms”. 

 

Slutninger som trekkes fra kontraktsdokumentet, for eksempel formåls – og 

sammenhengsslutninger og slutninger ut fra kontraktens risikofordeling, er relevante 

tolkningsmomenter også når kontrakten ikke inneholder noen EA-klausul. Det kan derfor 

vanskelig tenkes at Høyesterett vil utvinne ytterligere argumenter fra kontrakten bare fordi 

det inneholder en slik bestemmelse348. Det som imidlertid kan tenkes, er at EA-klausulen 

legitimerer større vektlegging av denne type slutninger i forhold til slike som bygger på 

forhandlingene. Mot at formålsslutninger basert på kontrakten generelt bør tillegges 

avgjørende vekt, taler at de ofte kan fremstå som vage antakelser som legges til grunn i 

mangel av andre momenter. Dersom en av partene kan sannsynliggjøre et annet formål med 

bestemmelsen enn det som fremgår av kontraktsdokumentet, er det vanskelig å se for seg at 

den norske dommer under påberopelse av EA-klausulen vil legge til grunn motstridende 

antakelser basert på kontrakten. Formålet kan imidlertid også fremgå klart i kontrakten, og 

EA-klausulen vil da bidra til at dette hensyn tillegges ytterligere vekt. For eksempel i Rt. 

1992.796, hvor formålet fremsto som ”klart”, skulle det nok mye til at en avvikende 

oppfatning fra forhandlingene fikk forrang fremfor dette. Som følge av dette resonnement 

kan det antas at omfattende formålsbestemmelser og preambler får noe større betydning 

dersom avtalen inneholder en EA-klausul.  

 
Det finnes eksempler på spesielle EA-klausuler hvor partene eksplisitt tar stilling til utfyllingsspørsmålet: 

”Denne kontrakt er ment å utgjøre et heldekkende regelsystem for partenes mellomværende. Skulle det vise 

seg at det mangler bestemmelser i kontrakten, skal de ellers gjeldende rettsregler ikke anvendes; i stedet skal 

det skje en utfyllende tolkning med utgangspunkt i kontraktens interessebalansering.”349 En slik klausul 

                                                 
348 Slik det antydes i Høgberg s. 163. 
349 Høgberg s. 155, se også Lindskog s. 154. 
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henviser rettsanvenderen til en metode som ligger svært nærme engelske og amerikanske ”implied terms”, og 

som av Falkanger er karakterisert som å presse ”citronen ennu en gang”.350 Denne metoden har sine 

begrensninger fordi ”kontraktens interessebalansering” er et lite presist utgangspunkt for utfylling. Med en 

integrasjonsklausul som eksplisitt nevner bakgrunnsretten må det imidlertid antas at domstolene vil være noe 

mer varsomme med å tillegge bakgrunnsretten betydning. Men det er viktig å se at dersom 

interessebalanseringen eller formålet med kontrakten gir upresise retningslinjer, vil det også fremstå som 

uklart hvorvidt bakgrunnsrettens fordeling egentlig er søkt fraveket av partene gjennom en slik EA-klausul. 

Som allerede nevnt, kreves varierende grad av klar tale for å fravike bakgrunnsretten. Selv med en slik 

bestemmelse som nevnt i dette avsnitt, vil altså bakgrunnsretten kunne ha betydning for tolkningen. 

 

Dersom formåls- og sammenhengsslutninger som grunnlag for konkret utfylling ikke kan 

fastlegges, har domstolene valget mellom å løse det aktuelle spørsmål med bakgrunn i 

partenes forhandlinger eller å se hen til bakgrunnsretten og reelle hensyn. Siden EA-

klausulen særlig retter seg mot forhandlingene, kan det være grunn til å utvise varsomhet 

med hensyn til vektlegging av slike tolkningsdata.351 Spørsmålet er ikke behandlet i 

rettspraksis, og det fremstår som uklart hvilken betydning EA-klausulen vil få i slike 

tilfeller.  

 

Som en sammenfatning er det grunnlag for å hevde at en EA-klausul ikke forhindrer 

supplering av kontrakten, men at den forhindrer supplering med visse tolkningsdata i visse 

situasjoner. 

 

 

 

                                                 
350 Falkanger s. 560. 
351 Høgberg s. 163. 
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4.2.8 Er forutsetningslæren fraveket? 

Spørsmålet som skal vurderes her er hvorvidt EA-klausulen søker å frata partenes 

forutsetninger for relevans etter forutsetningslæren, og i så fall i hvilken utstrekning. 

Utgangspunktet i norsk rett er at partene selv har risikoen for egne forutsetninger. En parts 

skuffede forutsetning, enten fordi den er uriktig eller fordi den brister, kan imidlertid 

medføre en rett til å bringe avtalen til opphør eller til å endre innholdet av denne dersom: 

Forutsetningen var motiverende for parten ved inngåelsen av kontrakten på de avtalte 

vilkår (et visst vesentlighetskrav), forutsetningen samt kausaliteten var synbar for den 

annen part og forutsetningssvikten etter en rettslig vurdering fremstår som relevant.352 

Relevansspørsmålet innebærer en objektiv vurdering av hva som er en rimelig 

byrdefordeling i den aktuelle kontraktstype,353 eller, sagt på en annen måte, hvilken part 

som rimeligvis er nærmest til å bære risikoen for den skuffede forventning. 

 

Grensen mellom hva som utgjør en relevant forutsetning etter forutsetningslæren og hva 

som utgjør et avtalevilkår med hensyn til misligholdslæren er vanskelig å trekke og kan 

være tvilsom.354 Vurderingen er relevant i forhold til EA-klausulen fordi det må spørres om 

klausulen gir uttrykk for at alle forutsetninger må inngå i kontraktsdokumentet for å være 

relevante. Siden forutsetningslæren er skilt ut som en egen lære på siden av tolkningslæren, 

kan det tenkes at forutsetningslæren egentlig ikke befatter seg med tolkning, eller 

fastsettelse av avtaleinnholdet, men noe annet som faller utenfor EA-klausulens 

virkeområde. 

 

Utgangspunktet er at ikke alle forutsetninger for avtalen utgjør kontraktsmessige 

forpliktelser.355 Man kan imidlertid ikke innholdsmessig skille forutsetninger fra 

avtalevilkår, da man alltid kan regulere egne forutsetninger i kontrakten. Høgberg uttaler at 
                                                 
352 Hagstrøm s. 248-249, Krüger s. 686. 
353 Hagstrøm s. 249. 
354 Hagstrøm s. 324, Haaskjold s. 221. 
355 Haaskjold s. 221. 
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forutsetningslærens begrensninger i visse situasjoner medfører at ”tolkningslæren settes 

under press”.356 Det er således en nokså nær sammenheng mellom forutsetningslæren og 

tolkningslæren – partenes forutsetninger tillegges relevans etter begge lærer, men mens de 

etter tolkningslæren bidrar til å fastlegge partenes forpliktelser, er de etter 

forutsetningslæren grunnlag for å gå bort fra eller lempe egen forpliktelse.357 At en 

forutsetning har vært oppe under forhandlingene, eller at den er vesentlig i forhold til 

kontraktsgjenstanden er trukket fram som momenter i forbindelse med dette skillet,358 og 

taler for at en forutsetningssvikt er å betrakte som mislighold, eller, sagt på en annen måte, 

brudd på kontraktens vilkår. Å gå bort fra eller lempe den inngåtte avtale vil i enkelte 

tilfeller ligge nært opp til tolkning og utfylling ved at man tillegger en av partene risikoen 

for noe som ikke omfattes av kontraktsdokumentet. For svensk rett mener Lehrberg 

således, under henvisning til en rekke svenske og danske forfattere, at ”det när 

förutsättningsläran tillämpas rör sig om utfyllning”.359 EA-klausulen taler som nevnt etter 

sin ordlyd mot utfylling basert på partenes prekontraktuelle oppfatninger og forutsetninger. 

 

Det må etter dette erkjennes at det kan være en glidende overgang mellom forutsetninger 

som avtalevilkår, som utvilsomt berøres av EA-klausulens regulering, og forutsetninger 

som grunnlag for rettsvirkninger etter forutsetningslæren. Med en slik glidende overgang 

ville det gi dårlig sammenheng dersom EA-klausulen innvirket på det ene og ikke det 

andre, verken direkte eller indirekte. 

 

Med hensyn til EA-klausulens ordlyd vil det være av betydning om man gjennom 

forutsetningslæren må sies å legge til noe i forhold til kontraktsdokumentet, og hvorvidt 

den eventuelle supplering bygger på forhold fra det prekontraktuelle stadium. I mange 

tilfeller vil partenes forutsetninger overhodet ikke ha vært et tema under forhandlingene, og 

burde heller ikke ha vært det. Som eksempel på dette kan tenkes en situasjon fremhevet av 
                                                 
356 Høgberg s. 253-254. 
357 På enkelte områder er forutsetningslæren benyttet som hjemmel for å øke den annen parts forpliktelser, for 

eksempel innenfor entrepriseretten og langsiktige kontraktsforhold, se Hagstrøm s. 250. 
358 Hagstrøm s. 325-326 (petit). 
359 Lehrberg s. 124. 
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Hagstrøm, hvor en person tegner kausjon for en venn, og hvor denne vennen senere voldtar 

kausjonistens datter.360 Dette ville utgjøre en forutsetningssvikt, men det står temmelig 

fjernt fra å fastlegge avtalens innhold. En kunne tenke seg at man i et slikt tilfell utfylte 

kausjonsavtalen med en forpliktelse for den tilgodesette til ikke å forbryte seg mot 

kausjonistens datter. Dette virker imidlertid uskjønnsomt da forutsetninger som denne er 

såkalte typeforutsetninger som ligger til grunn for den aktuelle kontraktstype eller typen 

kontraktsparter, og kan fremstå som så fjerntliggende i forhold til kontraktsgjenstanden at 

det ikke med rimelighet kan forventes at partene kontraktsregulerer disse. Ut fra denne 

begrunnelsen kan man kanskje si at slike forutsetninger følger som en implisitt del av 

kontrakten, og at man således ikke supplerer avtalen ved at disse får rettsvirkninger. 

Forutsetninger av denne typen er uendelige, og nesten umulig å regulere uttømmende, fordi 

man ved kontraktsinngåelsen ikke kan vite hva fremtiden bringer. Sterke hensyn tilsier 

dermed at en EA-klausul ikke kan sette slike forutsetninger ut av betraktning – det er helt 

usannsynlig at partene har ønsket en så vidtfavnende regulering.361 

 

EA-klausulen kan imidlertid tenkes å ha en indirekte virkning i forhold til 

relevansvurderingen etter forutsetningslæren fordi hensynet til forutberegnelighet, som 

ligger til grunn for bestemmelsen, tilsier at vesentlige forutsetninger knyttet til 

kontraktsforholdet kommer til uttrykk, selv om disse er såkalte typeforutsetninger. Dette 

argumentet står særlig sterkt hvis partene gir enkelte forutsetninger uttrykk gjennom en 

preambel fordi de da har tilkjennegitt at enkelte forutsetninger er av en slik betydning at de 

burde inntas i kontrakten. Gjennom EA-klausulen har partene uttrykt at de er klar over 

risikoen for at kontraktsdokumentet ikke samsvarer fullstendig med deres forventninger. 

Klausulen kan i så henseende anses som en risikofordeling slik at det fremstår som mer 

betenkelig å tillegge partenes vesentlige forutsetninger relevans, når disse ikke er inntatt i 

kontrakten. 

                                                 
360 Hagstrøm s. 248. 
361 Et tilsvarende resonnement synes å ligge til grunn for kommentaren til PECL art. 2:105: ”The merger 

clause will not apply to prior agreements or statements which, though made when the contract was 

negotiated, are distinct and separate from the contract.” 
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For de individuelle forutsetninger, som må være brakt til den annen parts kunnskap for å 

være relevante etter forutsetningslæren, kan det lettere hevdes at en supplerer kontrakten 

ved å la disse være grunn for opphør av denne, spesielt hvis avtalen inneholder en preambel 

som omtaler enkelte av partenes forutsetninger. Jeg vil trekke frem noen eksempler fra 

rettspraksis som etter min mening illustrerer individuelle forutsetninger som et 

korrigerende eller supplerende element. 
 

I den såkalte Troll-saken (voldgiftsavgjørelse362), inntatt i ND 2000.240, hadde ledende 

oljeselskaper fordelt eierandelene i Troll-feltet etter såkalte ”veiefaktorer” som var 

utarbeidet etter den verdien oljeressursene i feltet utgjorde med datidens teknologi. Etter 

relativt kort tid ble det på grunn av ny teknologi mulig å utvinne tynne lag med olje på en 

mer økonomisk måte, som igjen førte til at ”veiefaktorene” ikke lenger representerte de 

virkelige utvinningsmuligheter. En av partene hevdet at de nye utvinningsmulighetene 

utgjorde en bristende forutsetning for samordningsavtalen og at denne ikke lenger skulle 

være operativ mellom partene i sin opprinnelige form. Voldgiftsretten la vesentlig vekt på 

at den fremtidige utvikling utgjorde en kalkulert risiko for partene og at de, etter 

overveielser, hadde valgt å innta en bestemmelse som tilsa at veiefaktorene skulle være de 

samme i hele avtaleperioden (40-60 år). Med dette uttalte voldgiftsretten at man kunne ”se 

det slik at partene hver for seg fraskrev seg adgangen til å gjøre forutsetningssvikt 

gjeldende på dette punkt” (uthevet i avgjørelsen). Voldgiftsrettens begrunnelse viser at en 

forutsetning som den påberopte burde vært inntatt i avtalen eller gjort klart tilkjenne. En 

EA-klausul ville etter mitt skjønn vært et ytterligere argument for voldgiftsrettens løsning. 

 

I Rt. 1988.982, som gjaldt krav på innbetaling av kommandittinnskudd, anførte 

kommandittisten at hans forpliktelse var falt bort som følge av en bristende (individuell) 

forutsetning. Komplementaren hadde endret tidspunktet for innbetaling av 

kommandittinnskuddet, noe som hadde negative følger for kommandittisten. Sistnevnte 

hevdet, med bakgrunn i utsagn fra den prekontraktuelle fase, at han hadde en forutsetning 

                                                 
362 Dommere var Viggo Hagstrøm, Jens Bugge og Erling C. Hjort. 
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om at innbetalingsterminene ikke skulle endres, i alle fall ikke uten at det lå tungtveiende 

hensyn til grunn. Det eneste som var sagt i selskapsavtalen om spørsmålet var følgende: 

”Komplementaren innkaller innskuddene med minst 14 dagers varsel”. Ut fra avtalens 

ordlyd, skulle det dermed være åpent for å endre terminene så lenge 14 dagers varsel ble 

gitt. Etter en tolkning av tegningsinnbydelsen kom Høyesterett fram til at bestemmelsen 

måtte ”fortolkes og anvendes ut fra tegningsinnbydelsens angivelse av betalingsterminer, 

slik at disse ikke uten videre kunne fravikes” (s. 985). Retten kom til at endringen av 

innbetalingstidspunktet utgjorde en relevant bristende forutsetning og at kommandittisten 

dermed kunne gå bort fra sine forpliktelser etter avtalen. I engelsk rett ville man heller 

ansett saksforholdet slik at kontrakten utgjorde den hele avtale, hvoretter komplementaren 

hadde forbeholdt seg en rett som han senere utøvde. ”Parol evidence rule” ville forhindret 

rettsanvenderen fra å ta ”extrinsic evidence” (her tegningsinnbydelsen) i betraktning for å 

korrigere avtalen.  
 

Mens forholdene i det ovenfor nevnte voldtektseksempelet må sies å ligge utenfor hva 

kontrakten kan forventes å regulere eksplisitt, er forutsetningene i de sistnevnte eksempler 

nærere tilknyttet substansen i avtalen. Denne nærheten skulle igjen tilsi, særlig hvis avtalen 

inneholder en EA-klausul, at partene kan forventes å gi uttrykk for slike forutsetninger i 

kontraktsdokumentet – gjerne i en preambel. Siden den individuelle forutsetningen må 

være formidlet til den annen part for å bli tatt i betraktning, harmonerer det dårlig med EA-

klausulen dersom et slikt forhold kan danne grunnlag for å gå bort fra eller lempe egen 

forpliktelse. Også her må det imidlertid tas forbehold for slike individuelle forutsetninger 

som det ikke med rimelighet kunne forventes at partene inntok i avtalen. Hva som er 

rimelig i så måte bør vurderes i forhold til forutsetningens art og dens viktighet for parten, 

men også i lys av EA-klausulen, som taler for at terskelen for hva som forventes 

avtaleregulert senkes noe. Klausulen taler for en omfattende kontraktsregulering som igjen 

tilsier at det skal mindre til før en forutsetning forventes avtaleregulert. Med dette 

forbehold tilsier EA-klausulen etter mitt skjønn at individuelle forutsetninger ikke kan 

gjøres gjeldende etter forutsetningslæren. 
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Konklusjonen er dermed at en EA-klausul i forhold til typeforutsetninger kan påvirke 

relevansvurderingen etter forutsetningslæren, uten at partene med en slik klausul fraskriver 

seg retten til å gjøre forutsetningssvikt gjeldende. Videre tilsier klausulens tilstedeværelse 

at individuelle forutsetninger ikke kan gjøres gjeldende etter forutsetningslæren med 

mindre det ikke med rimelighet kunne forventes at partene inntok forutsetningen i 

kontrakten.   
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4.2.9 Innskrenkende tolkning av EA-klausulen 

EA-klausulen kan som tidligere nevnt ikke regulere tolkningen av den selv.363 Når det i 

dette punkt vurderes om selve EA-klausulen bør tolkes innskrenkende vil således alle 

relevante argumentkilder kunne tas i betraktning. Utgangspunktet i kommersielle forhold er 

at løsningen på et tolkningsproblem finnes ved en objektiv fortolkning av ordlyden, og 

dette gjelder også gjelder for EA-klausuler. Men på grunn av deres generelle og 

vidtfavnende karakter må det vurderes om de kan tolkes innskrenkende i visse situasjoner. 

 

Grensen mellom tolkning og sensur vil i forhold til den innskrenkende tolkning være 

flytende.364 Kortfattet og forenklet kan det hevdes at vi i forhold til tolkningslæren er 

opptatt av forutsetningers og bakgrunnsrettens positive relevans ved fastleggelsen av 

forpliktelsens innhold, mens vi ved sensur vektlegger dette som grunnlag for å gå bort fra 

eller endre forpliktelsen.365 Også før avtl. § 36 har norske domstoler foretatt sensur 

gjennom restriktiv tolkning og bruk av vedtakelseskrav,366 noe som gjerne er blitt kalt 

”skjult” sensur av kontraktens vilkår.367 Selv om avtl. § 36 tilsynelatende skulle medføre at 

praksisen ikke lenger er nødvendig, må det spørres om den ikke fortsatt er aktuell da det 

særlig for næringsforhold har vist seg at det skal svært mye til før avtl. § 36 kommer til 

anvendelse. Hvis hensynene for et rimelig resultat trekker sterkt i en retning, er det nok 

grunn til å anta at domstolene vil være villige til å ”strekke” tolkingslæren noe. De 

momenter som avtl. § 36 hjemler, kan derfor være relevante for tolkningsprosessen. 

 

En innskrenkende tolkning innebærer gjerne at klausulen ikke kommer til anvendelse i 

enkelte typetilfeller. For ansvarsfraskrivelser kan det for eksempel gjelde tilfeller av 

kvalifiserte former for uaktsomhet eller visse typer mangler, slik at anvendelsesområdet 

                                                 
363 Høgberg s 156 . 
364 Selvig/Hagstrøm s. 73. 
365 Se Huser s. 114-115, Barbo s. 327. 
366 Hagstrøm i Lov og Rett 1994, s. 164. 
367 Huser s. 154, Hov s. 173. 
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blir begrenset.368 Et annet eksempel er vilkår hvor realdebitor har påtatt seg retteplikt, men 

hvor andre misligholdssanksjoner er avskåret. Slike bestemmelser er i rettspraksis tolket 

innskrenkende slik at de ikke kan gjøres gjeldende hvis manglene ikke blir utbedret.369 I 

disse situasjonene gis partenes antatte eller faktiske intensjon gjennomslag overfor en klar 

ordlyd.  

 

Ved vurderingen av om en parts forventninger skal gis slik forrang, har Høgberg etter en 

gjennomgang av rettspraksis pekt på enkelte momenter av betydning.370 Blant annet tas det 

i betraktning hvor velforberedt kontrakten er, og om partene er kommersielle aktører. Jo 

mer velforberedt, jo mindre grunn er det til å vektlegge de av partenes forutsetninger som 

ikke er kommet til uttrykk. Dette henger nært sammen med et annet moment: Om det 

kunne forventes at partene ut fra avtalens omfang inntok den relevante forutsetning i 

avtalen. Hva som kan forventes i så måte er relevant for tolkningen av EA-klausulen, da 

det har presumsjonen mot seg at partene har ment å fraskrive seg rettigheter som det ikke 

med rimelighet kunne forventes at de kontraktsregulerte. 

 

Med hensyn til EA-klausulen må det spørres om det er visse typetilfeller den ikke kan antas 

å skulle omfatte. I norsk kontraktstradisjon, i motsetning til den engelske og amerikanske, 

er det ingen praksis for å konstruere kontrakter som søker å være heldekkende.371 Dette 

tilsier at enkelte typer vilkår ikke er vanlige å nevne, i alle fall ikke detaljert, i norske 

kontrakter.372 Og ”[n]år kontrakten er relativt knapp, må det også innrømmes en mulighet 

for at ikke alle scenarier er uttømmende regulert i ordlyden”.373 Det kan gjerne tenkes at 

partene inntar en generell og vidtfavnende bestemmelse i kontrakten hvorpå den ene part 

under forhandlingene nevner et tenkelig tilfelle hvor ordlydens løsning vil være lite 

tilfredsstillende. Selv om den annen part sier seg enig i dette, kan det tenkes at partene ikke 
                                                 
368 Hagstrøm s. 632 flg, Rt. 1892.381, Rt. 1926.712, Rt. 1969.405 og Rt. 1982.1357. 
369 Rt. 1935.497, Rt. 1975.478. Se også Hagstrøm s. 637-638. 
370 Høgberg s. 263-264. 
371 Hagstrøm i TfF 1999 s. 395. 
372 L.c. og Høgberg s. 264 . 
373 Høgberg s. 264. 
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inntar en regulering fordi et slikt detaljnivå i kontrakten ville føre til at forhandlingene ble 

for ressurskrevende. Inntakelsen av en EA-klausul vil i en slik situasjon riktignok utgjøre et 

insentiv til å regulere alle tenkelige unntak, men det må spørres om klausulen alene er nok 

til å avskjære innskrenkende fortolkning av ordlyden basert på momenter fra 

forhandlingsfasen i alle typetilfeller. 

 

Antakelsen om at norske advokater vil ha vanskelig for å konstruere heldekkende 

kontrakter taler også for en innskrenkende tolkning av den generelle EA-klausulen. Etter 

mitt skjønn bør det være en mulighet for at EA-klausulen tolkes slik at den kun utestenger 

vilkår som det kan forventes at partene avtaleregulerer ut fra norsk kontraktstradisjon og 

bakgrunnsrettens materielle regler.374 Motsatt løsning ville føre til at partene måtte regulere 

alle tenkelige og mindre tenkelige hendelsesforløp i kontrakten, noe de ikke kan antas å ha 

ønsket selv om de vedtar en EA-klausul. I denne vurderingen må tas i betraktning at vi i 

norsk rett har en tradisjon for å la flere spørsmål være regulert av bakgrunnsrett, 

forutsetninger og til en viss grad dommerens skjønn. 

 

Sterke rimelighetshensyn taler for en slik innskrenkende tolkning av klausulen. Siden 

heldekkende kontrakter har vært uvanlig i norsk kontraktspraksis er det grunn til å spørre 

om norske advokater kan forventes å ”klare å håndtere det betydelige kulturskiftet en slik 

omlegging av kontraktsrutinene vil innebære”.375 EA-klausulen er konstruert for kontrakter 

basert på engelske eller amerikanske modeller som gjerne er meget omfattende. Dersom 

klausulen inntas i en mindre omfattende norsk kontrakt, kan det ikke tas for gitt at partene 

har vært inneforstått med rekkevidden av en EA-klausul ved kontraktsinngåelsen. Dette 

taler mot å anvende den fullt ut etter sin ordlyd.  

 

Videre må det antas at partene ved å ha foretatt et norsk lovvalg i kontrakten, har hatt en 

viss formening om at norsk bakgrunnsrett og tolkningstradisjon skulle legges til grunn i 

avtaleforholdet. Selv om de har benyttet en engelsk kontraktsmodell, kan norsk lovvalg 

                                                 
374 For et liknende resonnement, se Høgberg s. 264, om forutsetningers forrang ved klar ordlyd. 
375 Hagstrøm TfF 1999 s. 395. 
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være foretatt som et forsøk på å ”korrigere” en omfattende kontraktsregulering. Hvis EA-

klausulen ikke tolkes innskrenkende i de tilfeller hvor det kan gjøres etter norsk 

tolkningstradisjon ellers, kan partenes forventninger i så henseende bli skuffet. 

 

Etter denne drøftelse mener jeg det kan være grunnlag for å tolke EA-klausulen 

innskrenkende, slik at den bare omfatter vilkår som det med rimelighet kunne forventes at 

partene tok inn i avtalen.376 Partenes profesjonalitet og detaljgraden i kontrakten for øvrig, 

vil være relevante momenter i en slik vurdering. Det må også tas i betraktning at en EA-

klausul tilsier et omfattende detaljnivå i kontrakten. Domstolene vil kunne anse det som 

usannsynlig at partene med en EA-klausul har ment å innføre et system som er det norske 

rettsliv fremmed, og som ville forutsette en endring av norsk kontraktstradisjon for at den 

ikke skulle få utilsiktede virkninger. Dersom partene anfører noe som de kunne forventes å 

avtaleregulere, ville det stride mot selve kjernen av EA-klausulen dersom disse ble gitt 

forrang fremfor den klare ordlyd. En innskrenkende tolkning vil i slike tilfeller være mer 

enn problematisk, og man er da henvist til de preseptoriske regler om sensur. At klar ordlyd 

går foran slike forventninger er imidlertid også utgangspunktet uten en EA-klausul.  

 

 

 

 

                                                 
376 Et liknende vurderingstema synes foreslått gjennom PECL art. 2:105, jfr. tredje avsnitt under 

”comments”: ”If … the prior agreement is one which has such a connection with the contract that it would be 

natural to include it in the written contract, the merger clause will apply” (min uthevning). Det er imidlertid 

uklart om det kan sluttes antitetisk fra dette til den løsning jeg har foreslått ovenfor. 
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4.3 Preseptorisk rett - sensur av EA-klausuler  

4.3.1 Innledning 

Sensur gjennom preseptoriske rettsregler må anses som en siste utvei – rettspraksis viser at 

den norske dommer antakelig vil strekke seg langt innenfor tolkningslærens rammer for å 

nå et rimelig resultat. Det som skal vurderes her, er de tilfeller hvor man ikke kommer 

utenom EA-klausulens regulering via tolkning, slik dette forstås i norsk rett, og hvor man 

således må legge til grunn at kontrakten, ferdig tolket, skal gå foran andre partsytringer. Et 

eksempel ville være saksforholdet i White v. Bristol Rugby Ltd, hvor EA-klausulen 

forhindret White fra å basere en adgang til å trekke seg fra avtalen på prekontraktuelle 

forhold. Resultatet ville nok vært det samme i norsk rett, og spørsmålet er da om klausulens 

rettsvirkninger begrenses gjennom preseptorisk rett. Det er temaet for inneværende punkt.   

 

Hjemmelsgrunnlaget for sensur eller tilsidesettelse av EA-klausulen er avtl. § 36 eller det 

alminnelige lojalitetsprinsipp som gjør seg gjeldende i norsk rett.377 Jeg drøfter først 

adgangen til sensur etter avtl. § 36 for deretter å vurdere om det ulovfestede 

lojalitetsprinsipp dekker enkelte tilfeller som ikke omfattes av bestemmelsen. 

 

 

 

4.3.2 Avtalelovens § 36 

Generelt om avtl. § 36 

                                                 
377 En kunne tenke seg at man gjennom delvis ugyldighet etter avtl. §§ 32 og 33 kunne statuere selve EA-

klausulen som ugyldig. Dette ville utgjøre en slags revisjon, og det er omstridt i norsk rett hvorvidt slike 

rettsvirkninger kan følge av andre avtalerettslige ugyldighetsregler enn avtl. § 36. I denne fremstillingen 

behandler jeg disse tilfellene som revisjon etter avtl. § 36. For skillet mellom ugyldighet og avtalerevisjon, se 

Sæbø s. 442. flg. 
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Selv om avtl. § 36 har vært påberopt en rekke ganger, har Høyesterett aldri gitt den 

anvendelse i kommersielle forhold siden regelens ikrafttreden i 1983.378 Det må derfor 

antas at det skal svært mye til før den type avtaler som avhandlingen omhandler blir 

revidert etter bestemmelsen.379 

 

Avtl. § 36 er meget åpen på rettsvirkningssiden – avtaler kan ugyldiggjøres helt eller 

delvis, eller endres. Som nevnt i punkt 5.4.1, er det revisjonsadgangen som blir drøftet i 

dette punkt. Vilkåret for avtalerevisjon er at det vil ”virke urimelig eller være i strid med 

god forretningsskikk å gjøre [avtalen] gjeldende”. Med ”god forretningsskikk” mente man 

ifølge forarbeidene ”vanlig oppfatning av forretningsetikk i vedkommende bransje eller 

område”.380 Dette synes å inngå som en del av grunnlaget for å fastslå hva som er 

”urimelig”, slik at det er urimelighetsvurderingen som er det sentrale. 

 

Av avtl. § 36 annet ledd fremgår at det beror på en konkret helhetsvurdering hvorvidt en 

avtale er urimelig. Avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtaleinngåelse vil 

være relevante momenter. Målestokken synes å være annen lovgivning, kontraktspraksis og 

”rene rimelighets- og rettferdsbetraktninger”.381 Når det gjelder forholdene ved 

avtaleinngåelsen vil det være av betydning om gjenstanden for urimelighetsvurderingen er 

et resultat av forhandlinger, slik at den kan anses som en avtalt risikofordeling.382 

 

Det er ikke ønskelig å innta en opplisting av relevante omstendigheter for 

urimelighetsvurderingen etter avtl. § 36 – bestemmelsen henviser rettsanvenderen til en 

konkret helhetsvurdering. Jeg går nå over til å drøfte sider ved EA-klausuler som kan være 

særlig relevante med hensyn til avtl. § 36. 

 

 
                                                 
378 Woxholth s. 367. 
379 Se Rt 2003.1132 avsnitt 46 (”svært meget”) og Rt 1998.1980 s. 1987 ( ”svært mye”). 
380 NOU 1979:32 s. 51 ( punkt 6.4). 
381 Woxholth s. 354. 
382 Om risikobetraktningen, se Woxholth s. 362. 
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Tilsidesettelse av EA-klausulen etter avtl. § 36 

De kontrakter som utsyres med en EA-klausul inngår ofte i kommersielle forhold, og er 

nådd etter omfattende forhandlinger. Flere avdelinger i de kontraherende firmaer kan ha 

vært involvert, en rekke forslag kan være fremlagt og senere forkastet. Etter en slik prosess 

vil det fremstå som en reell risiko for partene at det foreligger visse uforenlige 

forventninger og oppfatninger, som gjennom norsk tolkningslære kan anses for å være 

berettigede selv om de står i strid med avtalens ordlyd. Nettopp av denne grunn er EA-

klausulen av en annen karakter enn de rene ansvarsfraskrivelser – en EA-klausul er ikke 

nødvendigvis et forsøk på å fraskrive ansvar for egne utsagn, men et resultat av begge 

parters ønske om sikkerhet og forutberegnelighet i forhold ved tolkning av avtalen. 

Klausulen kan i så måte anses som en risikofordeling.383 

 

I slike tilfeller ville det være en betydelig innskrenking av partsautonomien dersom en 

generelt ville betegne det som ”urimelig” etter avtl. § 36 at EA-klausulen, ferdig tolket, 

forhindrer forpliktelser basert på prekontraktuelle forhold fra å gjelde mellom partene. Det 

ville i så fall medføre at partene ikke hadde noen adgang til å regulere risikoen for at 

tilleggsforpliktelser skulle bli innfortolket. På den annen side, diskuteres det både i engelsk 

rett, som ikke inneholder en generell lojalitetsplikt, og i amerikansk rett om EA-klausulen 

kan få så urimelige følger at den må settes til side.384 Man må etter dette erkjenne at EA-

klausulen kan få sterkt urimelige resultater dersom den legges til grunn etter sin ordlyd. 

Bryde Andersen uttaler at en kategorisk håndhevelse av EA-klausulen kan medføre at 

avtalen ”fratages sin forankring i partenes vilje”.385 Men det må altså antas at det kreves 

noe mer enn at en part uten en EA-klausul hadde hatt en berettiget forventning om et visst 

resultat, før klausulens virkninger anses ”urimelig” etter avtl. § 36. 
 

                                                 
383 Om klausulen som et risikofordelende element i svensk rett, se Dotevall s. 289.  
384 Se Peel, Standard Terms s 54 med henvisning til duty-defining clauses og Unfair Contract Terms Act 

1977. For amerikansk rett, se Macintosh (hele artikkelen). 
385 Bryde Andersen s 343. 
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Fra skotsk rettspraksis er det et eksempel på at en EA-klausul ble satt til side etter Unfair Contract Terms Act 

1977 i et forbrukerforhold.386 Selgeren, den profesjonelle part, anførte at forutberegneligheten som fulgte av 

EA-klausulen var til begge parters fordel, men retten uttalte følgende: ”It seems to me obvious that the main 

practical effect of terms of this nature will be to prevent the customer relying on representations made by the 

first respondent’s salesman. … In those cases, it is clear that it is the customer who is likely to be prejudiced.”  

 

Enkelte momenter vil kunne virke skjerpende med hensyn til urimelighetsvurderingen av 

EA-klausulen. Dersom en av partene bevisst søker å formulere kontrakten på en slik måte 

at motpartens forventninger ligger an til å bli skuffet, kan klausulens risikofordelende 

element komme noe i bakgrunnen.   

 

Videre vil vesentligheten i avviket mellom den prekontraktuelle overenskomst og 

kontraktsdokumentet ha betydning. Det er en slik betraktning som ligger til grunn for 

vurderingen etter den engelske ”Unfair Contract Terms Act 1977”, section 3.2(b)(i), 

hvoretter en part ikke kan påberope seg en kontraktsbestemmelse for å prestere noe som er 

”substantially different from that which was reasonably expected of him”. I enkelte tilfeller 

kan en si at den part hvis forventninger blir skuffet burde ha oppdaget det vesentlige avvik 

mellom forventninger og kontrakt, men det går en grense mot situasjoner der avviket blir så 

betydelig at resultatet må anses urimelig. Et avvik kan synes mindre vesentlig ved 

kontraktsinngåelsen men likevel vise seg å bli meget betydelig på tvistetidspunktet, og 

dette er det grunn til å vektlegge i urimelighetsvurderingen. Videre vil det være en forskjell 

mellom enkelttransaksjoner og langvarige samarbeidsavtaler da en parts skuffede 

forventninger i sistnevnte tilfeller kan få større konsekvenser enn ellers. 

 

Avtalens kompleksitet bør også tas i betraktning. Generelt må det antas at det er større 

behov for en EA-klausul i komplekse avtaler enn i relativt enkle transaksjoner. Og jo større 

behovet er, jo svakere grunnlag er det for å hevde at EA-klausulen er urimelig. Det må også 

kunne vektlegges at EA-klausulen er en type bestemmelse som det ofte ikke forhandles 

særskilt over. Når partene utarbeider et kontraktsdokument mener de som regel at dette er 

uttrykk for en felles overensstemmelse. Å innta en EA-klausul kan derfor fremstå som en 
                                                 
386 Office of Fair Trading v. MB Designs (Scotland) Ltd, (2005) SLT 691. 
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handling av mindre betydning. Dersom klausulen likevel skulle innebære at en parts 

forventning blir skuffet, kan forholdene ved tilblivelsen tillegges vekt under 

urimelighetsvurderingen.387   

 

Et eksempel som kan illustrere de omtalte momenter er Inntrepreneur Pub Co Ltd v East 

Crown Ltd. I en leieavtale (leie av en pub) var det inntatt en klausul der leietaker (saksøkte) 

forpliktet seg til å anskaffe alt øl til pubdriften fra saksøker. Leietakeren hevdet at det var 

en prekontraktuell overenskomst som tilsa at denne forpliktelsen opphørte etter en gitt dato. 

Dersom forholdet var regulert av norsk rett og leietakeren påberopte avtl. § 36 ville det 

vært av betydning om partene hadde blitt enige om hvorvidt denne plikten skulle være 

tidsbegrenset under forhandlingene. Dersom det var holdepunkter for at utleier ikke hadde 

nevnt noe om tidsbegrensningen da den skriftlige kontrakt ble utarbeidet, i håp om at 

leietaker ikke skulle oppdage avviket fra den muntlige overenskomst, ville dette ha påvirket 

urimelighetsvurderingen. For et langvarig leieforhold ville det videre vært nokså 

inngripende overfor leietaker hvis ingen tidsbegrensning skulle gjelde. På den annen side 

må det kunne forventes at leietaker sørger for å bringe klarhet vedrørende et såpass viktig 

punkt i avtalen. Da avtl. § 36 henviser rettsanvenderen til en konkret vurdering i den 

enkelte sak, vil jeg ikke konkludere her. 

 

Som en sammenfatning må kan det sies at det nok skal svært mye til før en EA-klausulen 

settes til side gjennom avtalerevisjon etter avtl. § 36 for kommersielle forhold.388  

 

 

 

                                                 
387 ”[F]orholdene ved avtalens inngåelse” nevnes eksplisitt i avtl. § 36 annet ledd.  
388 For svensk rett, se Dotevall s. 289: ”I dessa fall (næringsforhold – min tilføyning) bör en sådan klausul 

endast i undantagsfall förklaras ogiltig. Den riskfördeling som parterna kommit fram till i avtalet bör inte 

rubbas”. 
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4.3.3 Den alminnelige lojalitetsplikt i norsk rett 

Det er alminnelig antatt i norsk rett at partene i et kontraktsforhold har en preseptorisk 

lojalitetsplikt overfor hverandre, ”ikke bare ved stiftelsen, men så lenge forpliktelsen 

består”.389 Det samme prinsippet presenteres i PECL art. 1:201 og UNIDROIT Principles 

art 1.7 som et ufravikelig krav om ”good faith and fair dealing”. Simonsen omtaler 

lojalitetskravet som ”subjektivt baserte pliktnormer, med det formål å ivareta en annens 

(motpartens) interesser”.390 

 

Lojalitetskravet kan anses som en reaksjon mot ”atferdsurimelighet”, hvilket er noe litt 

annet enn den ”resultaturimelighet” som ellers ligger til grunn for 

rimelighetsvurderinger.391 For norsk retts vedkommende omfattes imidlertid store deler av 

lojalitetsvurderingen av avtl. § 36. Dette indikeres av juridisk teori, samt av enkelte 

Høyesterettsavgjørelser hvor det ikke tas stilling til hvorvidt løsningen baserer seg på de 

lovfestede regler eller på det alminnelige lojalitetsprinsipp. Reglene anses heller som 

alternative rettsgrunnlag som begge er oppfylt.392  

 

Med hensyn til denne avhandlingens tema er det liten grunn til å foreta en utførlig drøftelse 

av eventuelle forskjeller mellom avtl. §36 og det alminnelige lojalitetsprinsipp som 

grunnlag for avtalerevisjon. Jeg vil imidlertid påpeke at man etter lojalitetskravet heller vil 

                                                 
389 Rt. 1988.1078 (s. 1084). Se også Hagstrøm s. 73, Woxholth s. 319, Hov s. 41, Simonsen, Prekontraktuelt 

ansvar s. 157, Nygaard, Rettsgrunnlag og standpunkt s. 363. Enkelte rettsregler passer ikke så godt inn i 

aksen preseptorisk – deklaratorisk. Lojalitetsprinsippet er etter mitt skjønn eksempel på dette, fordi det 

innehar både preseptoriske og deklaratoriske trekk: På den ene side er det nokså klart at man i norsk rett ikke 

kan håndheve en bestemmelse som fastholder at lojalitetsplikten generelt er fraveket, men på den annen side 

er det ingenting i veien for at man inntar en regulering som påvirker lojalitetsvurderingen.  
390 Simonsen s. 157. 
391 Simonsen s. 157-158. 
392 Simonsen s. 158, Rt. 1994.626 (s. 630), hvor det uttales: ”Avgjørende blir dermed om det strider mot 

preseptoriske kontraktsregler – alminnelige rettsgrunnsetninger eller nå kanskje avtaleloven §36 – å gjøre en 

slik ansvarsbegrensning gjeldende.”  
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resonnere slik at det fremstår som illojalt å påberope seg klausulen i den konkrete situasjon, 

og ikke som en avtalerevisjon etter avtl. § 36.393 Resultatet skulle imidlertid bli det samme. 

 

Som for avtalerevisjon etter avtl. § 36, skal det nok svært mye til før en EA-klausul ikke 

kan påberopes som følge av det alminnelige lojalitetskrav i norsk rett. 

 

Med hensyn til det alminnelige lojalitetskrav, er det interessant at UNIDROIT Principles 

art. 2.1.17 synes å akseptere en viss håndheving av EA-klausulen uten å ta forbehold om 

illojalitet, mens for eksempel art 7.1.6 om ansvarsfraskrivelser tar et eksplisitt forbehold 

om tilfeller hvor en håndheving vil være ”grossly unfair”. Man kunne således resonnere 

slik at man ikke anså en håndheving av EA-klausulen etter UNIDROIT Principles art. 

2.1.17 som potensielt uoverensstemmende med lojalitetskravet. En slik slutning ville 

imidlertid være forhastet fordi det fremgår av art 1.7 comment 1 at ”para. (1) of this article 

makes it clear that even in absence of special provisions in the Principles the parties’ 

behaviour throughout the life of the contract, including the negotiation process, must 

conform to good faith and fair dealing”. Lojalitetskravet skulle dermed gjelde også for 

håndhevelse av EA-klausulen, uavhengig av om tolkningsresultatet er i overensstemmelse 

med reguleringen av EA-klausuler i art. 2.1.17.  

 

                                                 
393 For et slikt syn, se Ramberg s. 265. 
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5 Oppsummering 

Fremstillingen har søkt å klarlegge hvorvidt en EA-klausul medfører at partenes 

forpliktelser og tolkningen av disse må forankres utelukkende i kontrakten. Vi har sett at 

slike klausuler langt på vei gis virkninger etter sin ordlyd i engelsk rett med hensyn til 

fastleggelsen av avtalens vilkår. Med mindre kontrakten har et tomrom slik den foreligger, 

eller en avvikende felles forståelse kan bevises, fører EA-klausulen i de aller fleste tilfeller 

til at kontraktsvilkårene må finnes innenfor kontraktens fire hjørner. Hva gjelder den 

etterfølgende tolkning, ”interpretation”, synes klausulen å ha noe begrensede 

rettsvirkninger i engelsk rett, slik at prekontraktuelle forhold, partenes subjektive 

oppfatninger ikke medregnet, kan tas i betraktning. Siden engelsk tolkningslære krever en 

mer ”bokstavtro” tolkning enn i norsk rett, er imidlertid muligheten for korreksjon eller 

supplering av kontrakten gjennom denne prosessen begrenset. Dermed kan det sies at EA-

klausuler langt på vei gis virkninger etter sin ordlyd i engelsk rett – kontrakten utgjør ”the 

entire agreement”. 

 

I norsk rett synes rettsvirkningene av EA-klausulen å bli noe mer begrensede i forhold til 

ordlyden. Den kan ikke tolkes som en generell fravikelse fra alt annet rettsstoff, men taler i 

hovedsak for at partenes forventninger om korrigerende eller supplerende avtalevilkår for å 

være berettigede må utgå fra andre kilder enn prekontraktuelle forhold. Slike 

omstendigheter fratas imidlertid ikke all relevans – de kan benyttes for å presisere 

uklarheter i kontrakten. For korrigerende tolkning av en kontrakt er omstendigheter fra det 

prekontraktuelle stadium kun enkelte av mange forhold som kan begrunne et slikt 

tolkningsresultat. Fordi det i norsk rett ikke kreves en fullt så ”bokstavtro” tolkning som i 

engelsk rett, kan kontrakten korrigeres ut fra slutninger basert på blant annet bakgrunnsrett, 

etterfølgende forhold og objektivt forankrede formåls-, sammenhengs- og 

rimelighetsslutninger. Da slike betraktninger bare i liten grad påvirkes av en EA-klausul, 
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danner ikke klausulen grunnlag for de rettsvirkninger som tilsynelatende skulle følge av 

ordlyden. Vi har også sett at klausulen selv kan tenkes å bli tolket innskrenkende, slik at 

den kun omfatter vilkår som det, sett på bakgrunn av norsk kontraktstradisjon, med 

rimelighet kan forventes at partene kontraktsregulerer. I norsk rett vil klausulen altså ikke 

gis virkninger fullt ut etter sin ordlyd – kontrakten utgjør ikke ”the entire agreement”. 

 

En EA-klausul kan imidlertid være avgjørende i enkelte situasjoner, også etter norsk rett. 

Den kan forhindre at korrigerende og supplerende avtalevilkår forankres i partenes 

prekontraktuelle forhold, og den kan føre til at partenes forutsetninger, særlig de 

individuelle, vanskeligere tillegges relevans etter forutsetningslæren. Videre vil kontraktens 

taushet i noe større grad kunne tolkes som en bevisst regulering og danne grunnlag for 

motsetningsslutninger.  

 

Fremstillingen har vist at EA-klausulen ikke medfører at en kontrakt er generelt 

uttømmende i norsk rett. Det som imidlertid kan sies, er at den i de aller fleste tilfeller vil 

gjøre kontrakten til en uttømmende regulering i forhold til prekontraktuelle omstendigheter. 

Klausulens premiss om at kontrakten utgjør ”the entire agreement” kan etter dette ikke 

forstås bokstavelig.  
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(buoppfl): Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad 
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