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Del I: Om formålet med og behovet for MAC betingelser 

1 Innledning 

1.1 Tema for avhandlingen 

Temaet for denne avhandlingen er såkalte «Material Adverse Change» («MAC») klausuler der disse 

opptrer som suspensive betingelser. Avhandlingens hovedproblemstilling er i hvilken grad en part 

etter norsk rett er fri til å gå fra en avtale på grunn av manglende oppfyllelse av en MAC 

betingelse. 

 

MAC betingelser har sin opprinnelse i engelske og amerikanske kontrakter og bestemmelsens plass 

i norske kontrakter er i betydelig grad et resultat av påvirkning fra disse landenes 

kontraktstradisjon.1 For å forstå klausulens tiltenkte funksjon er det derfor nødvendig å undersøke 

dens innhold og rettsvirkninger i engelsk og amerikansk rett. Avhandlingens to 

underproblemstillinger er derfor i hvilken grad en avtalepart etter engelsk og amerikansk rett er fri 

til å gå fra en avtale på grunn av manglende oppfyllelse av en MAC betingelse. 

 

Tradisjonelt har engelsk og amerikansk avtale- og kontraktsrett vært kjent for å legge stor vekt på 

hensynet til avtalens forutberegnelighet, blant annet ved at avtaler i betydelig grad har blitt gitt 

effekt etter sitt objektive innhold. Dette har gitt mindre rom for «rimelige» løsninger i det enkelte 

tilfellet, men har i større grad gjort det mulig for avtaleparter å forholde seg til klare plikter og 

rettigheter. Til sammenligning har norsk rett i større grad en tradisjon for å søke et «rimelig» 

resultat i hvert enkelt tilfelle, noe som medfører at det blir vanskeligere for partene på forhånd å 

forutsi avtalens rettsvirkninger.2  

                                                
1 Jf prosjektets forutsetninger, http://www.jus.uio.no/ifp/anglo_project/index.html   
2 Se Giuditta Cordero Moss, Introduction to Comparative Law of Contracts, Oslo 2004 s. 95. Blant tidligere norske 

fremstillinger av forskjellene mellom engelsk og norsk tolkningstradisjon, se blant annet Erling Selvig, Tolkning etter 

norsk eller annen skandinavisk rett av certepartier og andre standardvilkår utformet på engelsk, TfR 1986 s. 1-26 og 
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Denne avhandlingen vil imidlertid vise at forskjellene, i alle fall på områder som er relevante i 

tolkingen av MAC betingelser, ikke lenger er så store mellom engelsk, amerikansk og norsk 

kontraktsrett som de engang var. Dette skyldes for det første at både engelsk, amerikansk og norsk 

kontraktsrett har utviklet seg i retning mot et felles «midtpunkt» i løpet av det siste århundret, jf 

f.eks. punktene 4.1, 5.1 og 6.1 nedenfor. På andre områder relevant for MAC betingelser har 

engelske, amerikanske og norske kontraktsrettslige regler felles opphav i romerretten. Dette fører 

også til løsninger med stor grad av sammenfall, jf nedenfor punktene 4.4 følgende, 5.3 følgende og 

6.3 følgende.  

 

1.2 Bakgrunn for avhandlingen - UiO project on Anglo-american Contract Models 

Avhandlingen er skrevet i tilknytning til prosjektet «Anglo-american Contract Models in 

Norwegian or other Civil Law Governing Law» ved Institutt for privatrett, juridisk fakultet, 

Universitetet i Oslo. Prosjektet består av forskere og praktiserende advokater fra Norge, England og 

USA. 

 

Prosjektet har sitt utgangspunkt i den økende internasjonaliseringen av kontraktsretten, og målet er 

å undersøke hvordan «importerte» kontraktsklausuler, såkalte «legal transplants», fungerer i avtaler 

underlagt norsk rett. Ifølge prosjektets forutsetninger vil dette bli søkt oppnådd ved: 

 

 «a series of specific researches, devoted each to the study of a specific contractual clause or 
type of clause under (primarily, but not exclusively) English law as well as to its effect under 
(primarily, but not exclusively) Norwegian law.»  

 

Ved prosjektets slutt vil deler av materialet bli publisert i bokform og det tas sikte på å arrangere et 

internasjonalt seminar for å diskutere enkelte av problemstillingene nærmere. Mer informasjon 

finnes på prosjektets hjemmeside: www.jus.uio.no/ifp/anglo_project/. 

 

                                                                                                                                                            
Thor Falkanger, En sammenligning mellom engelske og norske prinsipper for fortolkning av kontrakter, AfS 9 (1969) s. 

537-566.  
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1.3 Metode  

Selv om avhandlingens tema dukker stadig oftere opp i praksis er det foreløpig skrevet svært lite om 

det.3 For å få innblikk i noen av problemene som reiser seg ved anvendelsen av MAC betingelser 

har jeg derfor hatt stor nytte av å diskutere temaet med deltakere i prosjektets brukergruppe. Flere 

av deltakerne har også bidratt med praktiske eksempler, blant annet advokatfirmaet DLA Nordic, 

advokatfirmaet BAHR og Norsk Hydros juridiske kontor. 

 

Norsk rett 

For de mer teoretiske problemstillingene som reiser seg har jeg for norsk retts vedkommende gått 

frem etter vanlig norsk dogmatisk metode. Jeg er ikke kjent med at norske domstoler (offentlige 

eller voldgiftsdomstoler) har behandlet MAC klausuler noen gang,4 og da temaet som nevnt heller 

ikke er skrevet om i særlig grad står man igjen med et forholdsvis tynt rettskildemessig grunnlag.  

En stor del av arbeidet har dermed gått ut på å ta utgangspunkt i mer generelle rettsregler for å 

forsøke å anvende disse på MAC betingelser generelt.  

 

Når det gjelder tolkingen av MAC betingelsers innhold så er det en utfordring å tolke en 

avtalebestemmelse isolert uten å ha et faktisk forhold å knytte tolkningen an til. I stedet for å 

konstruere et mer eller mindre tilfeldig eksempel har jeg valgt å tolke MAC betingelsen generelt 

ved å forsøke å trekke opp noen utgangspunkter for tolkningen. Jeg håper at dette kan være til nytte 

for leseren, til tross for at metoden ikke bringer oss helt «til bunns» i tolkingsprosessen. 

 

Engelsk og amerikansk rett 

For oppgavens engelske og amerikanske deler har jeg i hovedsak funnet frem til informasjon 

gjennom bøker, tidsskrifter og ikke minst rettspraksis. I tillegg har jeg ved to anledninger 

(workshop både vår og høst 2005) hatt fordelen av å drøfte problemstillingene med prosjektets 

engelske og amerikanske deltakere, nærmere bestemt Professor Edwin Peel, advokat Jim Percival 

og advokat dr. juris Naomi Barnes. 

                                                
3 Klausulen nevnes kort i Gõran Nyström, Robert Ohlsson og Rolf Skog, Nya takeover-regler på den svenska 

aktiemarknaden, Stockholm 2004 s. 24 flg. og i Jan Schans Christensen, Grænseoverskridende 

Virksomhedsoverdragelser, København 2004 s. 183. MAC klausuler i avtaler om virksomhetsoverdragelser behandles 

kort også i Lars Stoltze og Carl Svernlöv, Virksomhedsoverdragelsesskolen – 4. del, Regnskab og Revision, nr. 5 2005.  
4 Jf også Stoltze og Svernlöv, R&R 2005 s. 54.  
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Behandlingen av MAC klausuler, inkludert betingelser, i engelsk og amerikansk rett medfører noe 

av den samme utfordringen som norsk rett med et begrenset rettskildemessig grunnlag. Situasjonen 

er likevel betydelig bedre enn for norsk retts vedkommende. I engelsk rett foreligger det et fåtall 

rettsavgjørelser og noe teori om MAC klausuler. I amerikansk rett finnes det et noe større utvalg 

rettspraksis, men selv her foreligger det en ganske begrenset materie. De relevante avgjørelsene er 

omhandlet i en god del teori, men denne bærer preg av å være rettet mot praktikere og mangler noen 

særlig grad av systematisk analyse. 

  

Det komparative perspektivet5 

For å sammenligne MAC betingelsers innhold og rettsvirkninger i de forskjellige jurisdiksjonene 

har jeg forsøkt å peke på det faktiske behovet danner utgangspunktet for MAC betingelsers 

anvendelse – dette er skissert i avsnitt 2.2 nedenfor. Deretter har jeg sammenlignet alternativene til 

å benytte MAC betingelser for å dekke dette behovet samt klausulens innhold og funksjon i de tre 

jurisdiksjonene.  

 

1.3.1 Begrepsbruk og definisjoner 

Siden dette er en komparativ fremstilling omhandler den nødvendigvis en del utenlandske juridiske 

begreper. Slike begreper har ofte et bestemt og nærmere definert innhold som vanskelig lar seg 

oversette til et annet språk uten tap av presisjon. Ukritisk gjengivelse på andre språk kan imidlertid 

føre til manglende presisjon, særlig dersom leseren ikke har tilstrekkelige forkunnskaper om 

innholdet i de begrepene som benyttes.  

 

I det følgende vil jeg i størst mulig grad forsøke å gjøre bruk av norske oversettelser av 

engelskspråklige uttrykk. Da disse oversettelsenes meningsinnhold ikke i alle tilfeller er fullt ut 

dekkende for de opprinnelige engelskspråklige uttrykkene må leseren være forsiktig med å trekke 

rettslige konsekvenser av begrepene i seg selv. For å avhjelpe faren for forvirring vil jeg i det 

følgende kort definere de mest sentrale uttrykkene som jeg har valgt å benytte i oversatt form. Jeg 

vil også kort definere noen norske begreper som vil ha sentral betydning videre i avhandlingen. 
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Hovedforpliktelser og biforpliktelser 

For å kategorisere avtalens forskjellige ytelser vil jeg i det følgende anvende begrepsparet hoved- 

og biforpliktelse.6 Med avtalens hovedforpliktelse mener jeg avtalens mest sentrale forpliktelse. Det 

er denne forpliktelsen som normalt ligger til grunn for partenes motivasjon for å inngå den aktuelle 

avtalen. Med biforpliktelser sikter jeg til forpliktelser som står i en nødvendig sammenheng med 

hovedforpliktelsen (slik som f.eks. vedlikeholdsytelser i forbindelse ved kjøp av bil). 

Biforpliktelsen er således en «uselvstendig» forpliktelse som «hefter ved» eller knytter seg 

«akksessorisk» til hovedforpliktelsen. 

 

Primær- og sekundærforpliktelser 

En annen kategorisering av partenes ytelser knytter seg til skillet mellom avtalte ytelsesplikter og 

sanksjoner ved brudd på disse. Partenes avtalte ytelsesforpliktelser kan være hovedforpliktelser eller 

biforpliktelser og benevnes i denne avhandlingen som primærforpliktelser – det er disses 

oppfyllelse partene primært har kontrahert for å oppnå. Dersom primærforpliktelsene ikke oppfylles 

vil dette normalt møtes med misligholdsbeføyelser slik som krav om oppfyllelse 

(naturaloppfyllelse) eller erstatning. Slike forpliktelser oppstår først dersom det blir klart at 

primærforpliktelsene ikke blir (korrekt) oppfylt, og de er derfor sekundære i forhold til disse. 

 

«MAC klausuler» 

Med uttrykket «MAC klausuler» mener jeg MAC klausuler i vid forstand, dvs. MAC som 

betingelse, garantibestemmelse og hevingsbestemmelse. Med uttrykket «MAC betingelse» sikter 

jeg derimot kun til MAC som suspensiv betingelse. 

 

                                                                                                                                                            
5 Om komparativ metode, se Moss, Comparative Law of Contracts s. 57 og Konrad Zweigert & Hein Kötz, Introduction 

to Comparative Law, 3rd ed. Oxford 1998 s. 32 flg. 
6 Jf Viggo Hagstrøm og Magnus Aarbakke, Obligasjonsrett, Oslo 2003 s. 111. I noen avtaleforhold kan det være 

komplisert å identifisere en klar hovedforpliktelse, men i de avtalene som behandles i det følgende er dette normalt ikke 

noe problem.  
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«Closing» 

Uttrykket closing refererer til tidspunktet da partene foretar den faktiske utleveringen av sine ytelser 

ifølge avtalen (enten overdragelsen av et selskap, dets aksjer eller utbetalingen av et lån).7 I denne 

avhandlingen vil jeg derfor oversette uttrykket med «oppfyllelse» eller «gjennomføring». 

 

 «Warranty» 

Uttrykket «warranty» har en helt spesiell betydning i engelsk rett som jeg i denne avhandlingen vil 

oversette med «garanti» eller «garantibestemmelse».8  

 

1.4 Avgrensning 

MAC klausuler forekommer i forskjellige typer avtaler som forskjellige typer avtaleklausuler. De 

forskjellige typene MAC klausuler har til tross for språklig likhet ikke nødvendigvis noen innbyrdes 

rettslig sammenheng, og det ville sprenge rammene for denne avhandlingen å foreta en samlet 

fremstilling av dem. Det har derfor vært nødvendig å foreta en avgrensning med hensyn til hvilken 

type MAC klausul som skal behandles. 

 

Jeg har som nevnt innledningsvis valgt å fokusere på MAC klausuler i form av suspensive 

betingelser. Ved siden av den konkrete undersøkelsen av MAC betingelsens ordlyd (som ofte vil 

være felles med andre MAC klausuler) får jeg gjennom dette en mulighet til å sammenligne 

betingelsers rettsvirkninger i engelsk, amerikansk og norsk rett.  

 

Ved å fokusere på MAC som suspensiv betingelse avgrenser jeg samtidig mot spørsmål om 

kontraktsbrudd. Dersom en betingelse ikke oppfylles medfører ikke dette et kontraktsbrudd. Mange 

av de typiske problemstillingene som ville reist seg ved behandlingen av f.eks. en MAC 

hevingsklausul (reklamasjon, opplysnings- og undersøkelsesplikter, erstatningsspørsmål osv.) 

kommer derfor ikke på spissen på samme måte i denne avhandlingen. Man kan i denne 

sammenhengen påpeke sondringen mellom rene risikospørsmål (som reiser seg ved betingelser) og 

ansvarsspørsmål (som reiser seg ved spørsmål om kontraktsbrudd). 

                                                
7 Se blant annet Geir Woxhold, Avtalerett, 5. utg. Oslo 2003 s. 166 flg. 
8 For en forklaring av begrepet «warranty» i engelsk rett, se Tor Sandsbråten, Begrepene ”conditions”, ”warranties”, 

”representations” og ”covenants”, studentavhandling på prosjektet om Anglo-Amerikanske kontraktsmodeller, UiO, 

Oslo 2005 s. 6 flg. 
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Av plasshensyn har jeg også måttet avgrense mot spørsmål som ikke faller direkte inn under 

avhandlingens problemstillinger. Blant slike problemstillinger kan nevnes spørsmålet om 

konsekvensene av en eller begge parters faktiske villfarelse med hensyn til betingelsens oppfyllelse.  

 

Videre avgrenser jeg mot bruk av MAC som betingelse i tilbudsdokumenter i forbindelse med 

selskapsovertakelser. Tilbudsdokumenter involverer et særlig rettslig regime som det ikke er 

anledning til å ta opp i denne sammenhengen.9  

 

1.5 Oversikt over den videre fremstilling 

I kapittel 2 nedenfor vil jeg presentere det faktiske behovet som ligger til grunn for anvendelsen av 

MAC betingelser. Videre vil jeg kort presentere klausulens innhold og funksjon. I kapittel 3 

nedenfor vil jeg så presentere det rettslige behovet for den reguleringen som MAC betingelser 

medfører. 

 

Avhandlingens andre del tar for seg MAC betingelsers rettsvirkninger i de tre jurisdiksjonene og 

representerer således avhandlingens hoveddel. Her drøftes også utgangspunktene for tolkningen av 

bestemmelsen, og jeg vil forsøke å besvare avhandlingens hoved- og underproblemstillinger. 

 

Avhandlingens siste del inneholder en avsluttende vurdering av MAC betingelser i norsk rett, en 

sammenstilling av forskjellene og likhetene i MAC betingelsens anvendelse samt konklusjonene på 

avhandlingens problemstillinger. 

 

 

 

                                                
9 For fremstilling av MAC som betingelse i tilbudsdokumenter i forbindelse med selskapsovertakelser se generelt NOU 

2005: 17 Om overtakelsestilbud (norsk rett) og Nyström, Ohlsson og Skog, Nya takeover-regler (svensk rett) og 

Stephen Kenyon-Slade, Mergers and Takovers in the US and UK,  Oxford 2004 (engelsk og amerikansk rett).  
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2 Oversikt over MAC betingelsers behov og funksjon 

Jeg vil i det følgende kort gi en oversikt over hva MAC betingelser er, hvilken funksjon de har og 

hvilket faktisk behov de er ment å dekke. 

 

2.1 Hva er en betingelse? 

En suspensiv betingelse utsetter plikten til å oppfylle en avtaleforpliktelse. Dersom betingelsen ikke 

oppfylles innen tidspunktet for den betingede forpliktelsens oppfyllelse, faller ytelsesplikten bort for 

godt.  

 

Løfter10 og betingelser11 utgjør helt grunnleggende elementer av avtaleretten, og det kan derfor være 

nyttig å ha klart for seg forholdet mellom dem. Betingelser forholder seg til faktiske forhold. De kan 

sies å være deskriptive og de skaper ingen forventning. Som en følge av at betingelser er deskriptive 

medfører manglende oppfyllelse heller ikke noe spesielt – de faktiske forhold som betingelsen 

beskriver er ganske enkelt ikke oppfylt. Løfter, derimot, er normative idet de gir uttrykk for en plikt. 

Løfter skaper forventning om dets oppfyllelse, og et brutt løfte medfører normalt ansvar. På denne 

bakgrunn kan man si at betingelser fordeler risiko mens plikter fordeler ansvar.12  

 

En betingelse fungerer som en begrensning eller en kvalifikasjon av en parts løfte.13 Ved å avgi et 

betinget løfte gjør man løftevirkningen avhengig av at de betingede faktiske forholdene foreligger 

(eller ikke foreligger). Det er vanlig å si at løftevirkningen utsettes eller suspenderes inntil 

betingelsen blir oppfylt eller inntil det blir klart at denne ikke kan bli oppfylt. Alle betingede løfter 

kan sies å være absolutte løfter i den forstand at de er absolutte i forhold til det de lover. Et løfte 

betinget av at det regner i morgen er kun et løfte om å gjøre noe dersom det regner i morgen og 

ingenting mer. Dersom det ikke regner i morgen finnes det altså ikke noe løfte å bryte for den 

                                                
10 Et løfte kan defineres som «en ytring (en viljeserklæring, et dispositivt utsagn) om å ville handle eller unnlate å 

handle på en bestemt måte, avgitt slik at en rettslig forpliktelse oppstår.», Kristian Huser, Avtaletolking, Bergen 1983 s. 

102. 
11 Jf Geir Woxholt, Avtalerett, 5. utg. Oslo 2003 s. 62 og nærmere punktene 4.4, 5.3 og 6.3 nedenfor. 
12 Jf f.eks. Stoljar i note 177 nedenfor. 
13 Woxholt, Avtalerett s. 59. 
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betinget forpliktede lovte aldri noe for det forhold at det ble oppholdsvær.14 Den reelle 

motsetningen er derfor ikke mellom betingede og ubetingede løfter, men mellom (u)betingede løfter 

på den ene siden og alternative eller illusoriske løfter på den andre siden.  

 

Det felles utgangspunkt – romerretten og læren om condicio 

Læren om betingelser i både engelsk, amerikansk og norsk rett er i stor grad basert på romerrettens 

lære om condicio.15 Som en følge av dette er de tre jurisdiksjonene preget av en stor grad av likhet 

både med hensyn til vilkår og rettsvirkninger. Det støttes av Zimmermann: 

 

«The Roman lawyers devoted great attention to the problems arising from conditional 
transactions and the rich casuistry elaborating on them belongs to the showpieces of the 
Roman law of obligations. Modern legal systems, by and large, have not been able to add 
very much by way of doctrinal refinement.»16 

 

Betingelser er meget sparsommelig behandlet i norsk (og nordisk) teori og rettspraksis. I teorien er 

det i hovedsak tre forfattere som har tatt temaet opp til behandling, nemlig i svensk rett Ekström17, i 

norsk rett Platou18 og i dansk rett Ussing19. Disse skrev alle i perioden frem til ca 1920, og i den 

senere tid er det i hovedsak Arnholm20 som har tatt temaet opp, men da (ifølge ham selv) basert på 

arbeidene til Platou og Ussing. Blant eldre forfattere kan også nevnes fra dansk rett Torp21. Basert 

på forfatternes henvisninger og innholdet i det de skrev er det grunn til å tro at alle de ovenfor 

nevnte i stor grad baserte sine arbeider om betingelser på den tyske rettsdogmatikeren Bernhard 

Windscheid (1817-1892).22  

                                                
14 Samuel J. Stoljar, The Contractual Concept of Condition, (1953) 69 LQR 485 s. 495. 
15 Se blant annet Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Cape 

Town 1990 s. 716 flg. og W. W. Buckland & Arnold D. McNair, Roman Law and Common Law – A Comparison in 

Outline, 2nd ed. 1974, (F.H. Lawson ed.) s. 247 flg. 
16 Se også Zimmermann, The Law of Obligations s. 717. 
17 F. W. Ekström, Privaträttens Almenna Läror, Helsingfors 1925 og F. W. Ekström, Om villkorliga rãttsãrenden, 

Tidsskrift Juridiska Fõreningen i Finland (TJFF) 1909 
18 Oscar Platou, Forelæsninger over udvalgte emner af Privatrettens Almindelige Del, Kristiania 1914 
19 Henry Ussing, Aftaler på formuerettens område, Tredie udgave København 1950 
20 Carl Jacob Arnholm, Privatrett I Almindelig Privatrett, Oslo 1964 
21 Carl Torp, Hovedpunkter af Formuerættens Almindelige Del, anden utgave Kjøbenhavn 1900  
22 Bernhard Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts in drei Bänden, 9. Auflage, Leipzig 1906 (Erstauflage 1862–

1870) § 86 flg.  
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Betingelsers formål 

Hovedformålet med å bruke betingelser generelt er å plassere risiko.23 Når betingelser brukes på 

denne måten får de en forsikringsfunksjon ved at tapet som følge av en realisert risiko flyttes fra 

den ene til den annen part i avtaleforholdet.  

 

Betingelser kan imidlertid også brukes som et incitament til oppfyllelse som alternativ til 

avtalefestede plikter og dertil følgende ansvar. I stedet for å pålegge A en plikt kan B innta som 

betingelse for sin egen oppfyllelse overfor A at A handler sånn og slik. Dette kan være en effektiv 

og fleksibel måte å regulere avtaleforhold på og partene vil til en viss grad slippe å forholde seg til 

dyre prosesser i fastleggelsen og håndhevelsen av avtalens plikter og ansvar. Funksjonene kan også 

kombineres slik at man gir medkontrahenten et incitament til oppfyllelse samtidig som man oppnår 

å forsikre seg mot ikke-oppfyllelse.24  

 

Det er interessant å registrere at Opsahl allerede i 1969 skrev at han mente å se en tendens i norske 

avtaleforhold til at man gikk «[b]ort fra regulering gjennom gjensidige plikter, over til regulering 

gjennom betingelser..»:25 

 

«I mange kontraktsforhold kan det se ut som om de tradisjonelle pliktforestillinger og 
pliktsanksjoner er i ferd med å utspille sin rolle. Mer nyanserte og smidige løsninger kan 
utformes gjennom regulering av betingelsene. Det er ofte viktigere å fastlegge risikoen enn 
ansvaret. På den ene side har man bryderiet ved å gjøre ansvar gjeldende, på den annen side 
fordelen ved å kunne stå fritt…»26 

   

                                                
23 E. Allan Farnsworth, Farnsworth on Contracts Vol. 2, 3rd ed. New York 2004 s. 417. Med løftegiver sikter jeg til 

avgiveren av det betingede løftet. Med løftemottaker sikter jeg tilsvarende til mottaker av det betingede løftet. For en 

oversikt over mulige risiki i forbindelse med overdragelse av virksomhet, se Egholm Hansen & Lundgren, Køb og salg 

s. 208 flg. 
24 Se Farnsworth II s. 427. Slike kombinasjoner fantes også i romerretten, men  
25 Torkel Opsahl, Plikt og betingelse, i Nordisk Gjenklang, Festskrift til C.J. Arnholm, Knut S. Selmer (red), Oslo 1969 

s. 239. 
26 Ibid s. 241. 
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I mange tilfeller vil det være mye rett i dette – betingelsene vil fungere som ryddige og effektive 

mekanismer for partene slik at de kan oppnå det de ønsker gjennom avtalen.27 I andre tilfeller vil 

betingelser ikke nødvendigvis være mindre krevende å gjøre gjeldende enn en ansvarsforpliktelse. 

Dette gjelder særlig tilfeller hvor betingelsens utforming ikke tilfredstiller de krav til presisjon og 

klarhet som stilles for at betingelsen skal være klar og enkel å forholde seg til. Som det vil fremgå i 

det følgende er dette ofte tilfellet ved MAC betingelser. 

 

2.2 MAC betingelsers anvendelsesområde 

Å anvende MAC klausulen som betingelse har som viktigste formål å overføre risikoen for at den 

betingede transaksjonen som følge av endrede omstendigheter i perioden mellom avtalens inngåelse 

og gjennomføring blir forretningsmessig ulønnsom til medkontrahenten, typisk løftemottaker.28 

MAC betingelser kan imidlertid også bli inntatt i avtaler som følge av press fra en bakenforliggende 

långiver.29 Betingelsens virkeområde i tid kan illustreres som følger: 

 
Det kan være flere årsaker til at det i et avtaleforhold oppstår et tidsrom mellom selve 

avtaleundertegningen og avtalens oppfyllelse. Partene kan f.eks. ønske å inngå en bindende avtale 

på et tidspunkt forut for ytelsestidspunktet eller den avtalte ytelsen skal leveres i flere «omganger». 

I forbindelse med virksomhetsoverdragelser tar det ofte mellom 30-90 dager før avtalen kan 

                                                
27 Man skal imidlertid ikke undervurdere utfordringen det kan være å få motparten til å godta omfattende betingelser for 

avtalens forpliktelser. Muligheten for å benytte seg av betingelser vil derfor i betydelig grad avhenge av avtalepartens 

forhandlingsstyrke. 
28 Taylor (2002-2003) s. 586. 
29 Låneavtaler bestemmer relativt ofte at låntaker skal innta en MAC betingelse i videre avtaler som knytter seg til lånet, 

se Stoltze og Svernlõv, R&R 2005 s. 54.  

Avtaleinngåelse  Faktisk oppfyllelse 

MAC  

Figur 1: Tidslinje for suspensivt betingede avtaler 

(MAC)  
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gjennomføres.30 Noen av grunnene til dette er f.eks. at partene må vente på aksjonærenes 

godkjenning av avtalen, det kan være nødvendige innrapporteringer til myndighetene31 eller partene 

behøver tid på å forberede den praktiske gjennomføringen av avtalen. 

  

Særlig aktualitet i turbulente markeder 

MAC betingelser er ment å gi en av partene i et avtaleforhold en mulighet til gå fra avtalen dersom 

det viser seg at avtalens forretningsmessige grunnlag blir vesentlig forverret i perioden etter 

avtalens undertegning. Anvendelsen av MAC betingelser har av denne grunn en tendens til å øke i 

perioder med store økonomiske svinginger og blant annet av denne grunn har interessen for 

bestemmelsen vært stor i de senere årene. 32 

 

Risikotype 

Risikoen som plasseres gjennom MAC betingelser er normalt risikoen for en etterfølgende uventet 

hendelse eller utvikling som kan medføre en vesentlig negativ endring i avtalens balanseforhold.33 

MAC betingelsen fungerer i denne sammenhengen som en «oppsamlingsklausul»34 for plassering 

av risikoforhold som partene ellers ikke kan eller vil plassere, og fungerer derved som en sikkerhet 

mot at transaksjonens lønnsomhet utviskes gjennom materialiseringen av slike risiki.35 Man kan si 

at MAC klausulen på denne måten fungerer som en forsikring mot en svært ulønnsom utvikling i et 

avtaleforhold. 

 

                                                
30 Jf Mads Bryde Andersen, Aftaleret II Praktisk aftalerett, København 2003 s. 189 flg. og Arthur Fleischer Jr., 

Takeover Defense, 6th ed. Aspen, Supplement 2001/2002 avsnitt 15.06.  
31 I Norge skal f.eks. alle selskapsovertakelser hvor de involverte selskapenes samlede omsetning overstiger 20 

millioner kroner, eller hvor en av partenes omsetning overstiger 5 millioner kroner rapporteres til Konkurransetilsynet, 

jf konkurranseloven nr. 12/2004 § 18. 
32 Hall, (2003) s. 1090 og Taylor (2002-2003) s. 577. 
33 Hall, (2003) s. 1062 og Taylor (2002-2003) s. 586. 
34 Jf IBP, Inc. v. Tyson Foods, Inc., Del.Ch., 789 A.2d 14 (2001) avsnitt 31. 
35 I en forhandlingssituasjon har MAC klausulen også en økonomisk funksjon ved at den (potensielt) sparer de 

forhandlende parter fra omfattende og vanskelige forhandlinger om mer presise enkeltbestemmelser. 
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Normalt retter MAC klausulen seg først og fremst mot forhold som ligger utenfor partenes 

kontrollsfærer da denne typen risiko er vanskelig eller umulig å forutse.36 Forhold som ligger 

innenfor partenes kontroll, slik som deres egne handlinger og unnlatelser, vil i større grad være 

forutsigbare på tidspunktet for avtaleinngåelsen og risikoen for tap kan derfor plasseres gjennom 

mer spesifikke bestemmelser enn MAC klausulen.  

 

Eksempler på typiske MAC hendelser vil kunne være negative endringer eller nedgang i et relevant 

marked, katastrofelignende hendelser eller at forhold som tidligere ikke har vært kjent dukker opp 

med en tilørende neativ endring, f.eks. regnskapsskandaler. 

 
Ved siden av forsikringsfunksjonen kan man si at MAC klausuler også fyller et visst behov for å skape insentiver for 

løftemottaker om å opptre i tråd med løftegivers forutsetninger i perioden fra bindende avtale er inngått og frem til 

gjennomføringen av denne. Selv om insentivfunksjonen ofte kan virke sterkere gjennom avtalens mer spesifikke 

bestemmelser, særlig gjennom reglene for mangler ved ytelsen, vil MAC klausuler kunne være et minimumsinsentiv 

ved situasjoner som partene ikke har regulert gjennom avtalens øvrige bestemmelser. 

 

Anvendelsen av MAC betingelser i praksis 

Som nevnt er det få spor i rettspraksis på anvendelsen av MAC klausuler. En årsak til dette kan 

selvsagt være at MAC klausuler i det store og hele fungerer etter sin hensikt slik at partene er enig 

om betingelsens (ikke-)oppfyllelse og handler deretter. 

 

En annen årsak til det sparsommelige rettskildebildet kan være at partene ikke ser seg tjent med å 

bringe tvister angående MAC klausuler inn for det tradisjonelle rettsapparatet. En grunn til slik 

domstolsskepsis kan være at MAC klausuler ofte er vage i utforming og derfor (som det vil fremgå i 

det videre) representerer «usikre kort» i rettslige prosesser. Videre kan det være at partene ikke 

ønsker offentliggjøring av sensitiv informasjon knyttet til saksforholdet.  

 

Et alternativ til det offentlige domstolsapparatet er i slike tilfeller en privat voldgiftsavgjørelse. 

Også her medfører imidlertid MAC klausulen en betydelig prosessrisiko i form av store utlegg og et 

                                                
36 Se Richard Hooley, Material Adverse Change Clauses After 9/11, i Commercial Law and Commercial Practice, Sarah 

Worthington (ed.) London 2003 s. 312 hvor han sammenligner MAC klausulers anvendelsesområde med force majeure 

klausuler: «[A] force majeure clause makes provision for non-performance or varied performance in circumstances 

which are beyond the control of the promisor. In substance, this is what a MAC clause does.» (min kursiv). Se også side 

319. 
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potensielt betydelig erstatningsansvar dersom saken tapes. Det kan derfor være grunn til å tro at 

MAC betingelser i mange tilfeller ikke påberopes som grunnlag for avtalens opphør (i alle fall ikke 

i første omgang), men at betingelsen heller forsøkes anvendt som grunnlag for reforhandling av 

avtalevilkårene.37 MAC klausulen kan på denne måten føre til en samfunnsøkonomisk effektiv og 

«fredelig» løsning som alternativ til en potensielt omfattende tvist hvor begge parter risikerer 

betydelige økonomiske kostnader og tap. 

 

Et viktig moment i denne sammenheng som særlig gjør seg gjeldende ved virksomhetsoverdragelser 

er de potensielle skadevirkningene en avbrutt overtakelse kan ha på målselskapet. For eksempel kan 

et brudd føre til at det skapes usikkerhet i markedet med hensyn til hvorfor transaksjonen ble 

avbrutt og hvorvidt avbruddet ble forårsaket av underliggende problemer i det aktuelle selskapet. 

Dette kan slå negativt ut både for selskapets nåverdi (typisk aksjeverdi) og for dets videre 

omsetningsverdi.38 Denne «faren» vil sannsynligvis medføre at selger i noen grad er villig til å 

imøtegå kjøpers behov slik at transaksjonen likevel kan gjennomføres. 

 

2.3 MAC betingelsers ordlyd og oppbygning 

MAC betingelsen går ut på at dersom det inntreffer en nærmere bestemt ”vesentlig negativ endring” 

så blir den betingede forpliktelsen ikke virksom og den betinget forpliktede parten har ingen 

forpliktelse til å oppfylle avtaleforpliktelsen.  

 

MAC klausuler finnes i flere varianter med hensyn til ordlyd og oppbygning. I tillegg til «material 

adverse change» er «material adverse effect» den mest vanlige ordlyden i engelskspråklige 

kontrakter. Et annet alternativ er «material adverse impact». I norsk sammenheng oversettes 

klausulen ofte med «vesentlig negativ endring» eller «vesentlig negativ effekt». Andre alternativer 

er «vesentlig negativ innvirkning» eller «vesentlig negativ betydning». Det må på generell basis 

antas at de forskjellige alternativene er ment å gi uttrykk for det samme, nemlig at klausulens 

rettsvirkninger skal inntreffe dersom det foreligger en kvalifisert negativ utvikling (enda et nytt 

uttrykk) i noen av de i bestemmelsen spesifiserte kategoriene slik som finansiell situasjon eller 

                                                
37 Johannus Egholm Hansen & Christian Lundgren, Køb og salg af virksomheder, 3. udg. København 2005 s. 37.  
38 Jf eksempelvis Lisa Brennan, Accepting the Material Adverse Risks, (2005) 180 N.J.L.J. s. 1013 og Egholm Hansen 

& Lundgren, Køb og salg s. 146. 
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inntjening. I det følgende vil jeg holde meg til bestemmelsens engelske akronym «MAC» samt 

bestemmelsens norske oversettelse «vesentlig negativ endring». 

 

I tillegg til vesentlighetsterskelen inneholder MAC klausuler et ledd som spesifiserer hva slags 

endringer eller effekter klausulen omfatter, dvs. klausulens anvendelsesområde. Klausulen kan 

således bli lang og komplisert avhengig av hvor spesifisert den er og hvor mange unntak motparten 

har fått inn.  

 

Et eksempel på en enkel, og derfor svært omfattende MAC betingelse er den følgende: 

 

«Conditions precedent to Closing 
 
Since the date of [the Agreement], there has not been any Material Adverse Change in the 
condition (financial or otherwise), business, assets, liabilities or results of operations of [the 
Party and its Subsidiaries taken as a whole…]» 

 

Vanligvis vil motparten forsøke å begrense MAC betingelsens rekkevidde ved å ta inn unntak, 

såkalte «carve-outs» eller ved å definere positivt hvilke forhold som skal falle inn under 

bestemmelsen. Det følgende er et eksempel på en omfattende (men likevel sterkt forkortet) 

definisjon av en MAC betingelse: 

 

«“Company Material Adverse Change” means any result, occurrence, condition, fact, change, 
violation, event or effect that, individually or in the aggregate with any such other results, 
occurrences, conditions, facts, changes, violations, events or effects, is materially adverse to:  
 

(A) the financial condition, business, assets, liabilities or results of operations of the 
Company and its Subsidiaries, taken as a whole,  
(B) the ability of the Company to perform its obligations under this Agreement or  
(C) the ability of the Company to consummate the Merger; provided, however, that in no 
event shall any of the following constitute a Company Material Adverse Change:  

 
(1) any change or effect resulting from changes in general economic, regulatory or political 
conditions, conditions in the United States or worldwide capital markets;  
(2) any change or effect that affects the oil and gas exploration and development industry 
generally (including changes in commodity prices, general market prices and regulatory 
changes affecting the oil and gas industry generally);  
(3) any effect, change, event, occurrence or circumstance relating to fluctuations in the value 
of currencies;  
(4) the outbreak or escalation of hostilities involving the United States, the declaration by the 
United States of a national emergency or war or the occurrence of any other calamity or crisis, 
including acts of terrorism;  
…  
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(14) any of the matters referred to in Schedule 3.1(a)…» 
 

I mange tilfeller vil spørsmålet om hvordan MAC betingelsen skal formuleres være gjenstand for 

harde og tildels omfattende forhandlinger. 39 Det forekommer imidlertid også at klausulen som følge 

av «klipping og liming» fra andre tilsvarende avtaler kommer med ved noe som nærmest kan ligne 

en tilfeldighet.40 

 

2.4 MAC klausuler i vid forstand 

I tillegg til MAC betingelser finner man som nevnt også andre typer MAC klausuler. I tillegg til 

MAC betingelser møter man ofte MAC klausuler som garanti- eller hevingsbestemmelser.41 

Avhengig av hvilken form MAC klausuler opptrer i vil den også ha forskjellige rettsvirkninger. 

 

I noen tilfeller vil f.eks. MAC klausuler tas inn som vilkår i avtalen (med løftevirkning, f.eks. som 

en «warranty») samtidig som man inntar en betingelse om at alle vilkårene skal være oppfylt før 

ytelsesplikten blir aktualisert. Dette er vanlig i avtaler om virksomhetsoverdragelse hvor det ofte 

inntas en betingelse om at «all representations and warranties are true and correct at the date of 

closing». I denne situasjonen vil et brudd på MAC klausulen før overtakelse etter omstendighetene 

kunne medføre erstatningsplikt samtidig som den betingede ytelsesplikten ikke blir virksom. 

 

MAC klausuler i vid forstand kan også bli brukt for å «kvalifisere» eventuelle brudd på selgerens 

garantikatalog i en virksomhetsoverdragelse. I slike tilfeller vil bestemmelsen om brudd typisk 

                                                
39 Celia R. Taylor, When Good Mergers go bad, 37 U. Rich. L. Rev. 580 2002-2003 s. 587: «What is certain with 

regard to MAE clauses is that merger parties consider them essential. They are usually the products of intense 

negotiation because the motivations of sellers and buyers are diametrically opposed.» Se også Rod J. Howard, Deal 

Risk, Announcement Risk and Interim Changes—Allocating Risks in Recent Technology M&A Agreements, PLI 

Corporate Law Practice Course, Handbook Series No. 1219 (2000) s. 221. 
40 «Klipp og lim» er for så vidt ikke bare et norsk fenomen: «The ease of "block and copy” drafting of contracts […] 

and the often corresponding decrease of close attention paid to any particular agreement in the drafting stage, increases 

the potential for misunderstanding among the parties…», se Keith A. Rowley, Contract Construction and 

Interpretation, 69 Miss. L.J. 73 1999-2000 s. 77. 
41 I engelskspråklige avtaler opptrer MAC klausuler typisk som «warranty», «representatio» eller «event of default» i 

tillegg til «condition precedent». 
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referere til «any breaches [of the representations and warranties of the Seller], except where such 

breach does not amount to a Material Adverse Change».42 

 

«Absence of certain changes» 

MAC klausuler i vid forstand hører hjemme i en kategori bestemmelser som med en 

samlebetegnelse kalles «absence of certain changes». Disse bestemmelsene regulerer (ofte gjennom 

betingelser, men også ved bruken av andre typer bestemmelser) situasjoner hvor det har hendt eller 

inntrådt forhold som er egnet til å gjøre transaksjonen mindre lønnsom for løftegiveren. I tillegg til 

MAC (og lignende) klausuler kan nevnes «crown jewels not to be sold»- og «no distribution of an 

extraordinary dividend»- klausuler. 

 

MAC klausuler i vid forstand finnes i flere forskjellige avtaletyper. Jeg vil i det følgende gi en kort 

oversikt over de viktigste avtaletypene hvor MAC klausuler er vanlige. 

 

2.4.1 Låne- og finansieringsavtaler 

Den avtaletypen hvor det kanskje er mest vanlig å benytte MAC er i låne- og finansieringsavtaler, 

særlig i avtaler som på grunn av sin størrelse eller andre forhold medfører en særlig risiko for 

långiver.43 I disse avtalene er det ikke uvanlig å finne MAC klausuler som suspensiv betingelse for 

utbetaling, opplysning om selskapets finansielle og andre forhold, garantibestemmelse eller 

hevingsbestemmelse. Ofte vil også flere av alternativene være benyttet i samme avtale, f.eks. MAC 

som både garantibestemmelse og betingelse. 

 

2.4.2 Avtaler for virksomhetsoverdragelse 

Det er også vanlig å benytte MAC klausuler i avtaler om kjøp av et selskap eller aksjene i et selskap 

- avtaler om virksomhetsoverdragelse. I disse avtalene opptrer MAC klausuler hovedsakelig i tre 

former, nemlig som opplysninger om selskapets tilstand, garantier, eller som suspensive betingelser. 

Også her er det ikke uvanlig at man finner igjen MAC i alle disse tre formene i en og samme avtale. 

                                                
42 Sherri L. Toub, “Buyer’s regret” no longer: Drafting effective MAC Clauses in a Post-IBP Environment, (2003) 24 

Cardozo L. Rev. 849 s. 854. 
43 Se f.eks. BNP Paribas S.A. & ors v Yukos Oil Company (Ch D), [2005] EWHC 1321, se nedenfor. Se også generelt, 

Mads Bryde Andersen, Aftaleret III Enkelte Transaktioner, København 2004 s. 139. 
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2.4.3 Andre avtaletyper hvor MAC klausuler brukes 

MAC klausuler kan anvendes i alle avtaletyper hvor man har et visst tidsrom mellom avtalens 

inngåelse og ytelsens prestasjon. Dette gjelder både for avtaler om engangsytelser og for løpende 

avtaler med gjentatte leveringer. 

 

Et eksempel på anvendelse av en MAC klausul i løpende avtaleforhold er standardavtalene for 

levering av gass og elektrisk kraft som anvendes av European Federation of Energy Traders.44 I 

disse avtalene fungerer MAC klausulen som en suspensiv betingelse for videre leveringsplikt. 45 

 

                                                
44 European Federation of Energy Traders er en sammenslutning av over 70 europeiske selskaper som handler med 

energi. For mer informasjon se http://www.efet.org/ 
45 Se f.eks. European Federation of Energy Traders, General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of 

Natural Gas, Version 2.0, January 2003, § 17. Dokumentet er tilgjengelig på følgende adresse: 

www.aiget.org/opencms/opencms/release/Aiget/html/Eventi/Gas_Master_Agreement_v2.0.pdf  
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3 Det rettslige behovet for MAC betingelser  

Som nevnt i forrige kapittel har MAC betingelser som hovedformål å overføre risikoen for 

etterfølgende endrede omstendigheter i perioden mellom avtalens inngåelse og gjennomføring. Jeg 

vil i det følgende gi en kort og oversiktlig fremstilling av de bakgrunnsrettslige reglene som 

regulerer slike forhold i henholdsvis engelsk, amerikansk og norsk rett. Formålet er å synliggjøre 

det rettslige behovet for å innta MAC betingelsen f.eks. i en avtale om virksomhetsoverdragelse 

eller i en låneavtale. 

 

3.1 Innledning 

Plassering av risiko i avtaleforhold kan gjøres på mange forskjellige måter. Valget av juridiske 

virkemidler avhenger av hva slags risiko partene står overfor, hva de ønsker å oppnå og hvilke 

alternativer som finnes. 

 

Risikobildet som ligger til grunn for anvendelsen av MAC betingelser er nærmere beskrevet i punkt 

2.2 over. Kort oppsummert handler det om å forsikre seg mot ytre risikoforhold som partene selv i 

liten eller ingen grad har mulighet til å forutse eller påvirke. Ved å innta en MAC klausul ønsker en 

part å oppnå forsikring mot materialiseringen av slike risikoforhold slik at parten slipper å 

gjennomføre avtalen dersom avtalens forretningsmessige grunnlag forverres. 

 

Et alternativ måtte å unngå å måtte oppfylle avtalen er å heve den. Hevingsretten er imidlertid 

knyttet til brudd på avtalens forpliktelser, dvs. forhold som ligger innenfor partenes kontroll. Dette 

alternativet dekker dermed ikke de aktuelle risikofaktorene, nemlig de som ligger utenfor begge 

parters rekkevidde. 

 

Det alternativet som ligger nærmest opp til MAC betingelser er regler som regulerer etterfølgende 

endrede omstendigheter. Det finnes bakgrunnsrettslige regler for slike endringer i både engelsk, 

amerikansk og norsk rett. De ulike reglene er noe forskjellige med hensyn til rekkevidde og vilkår, 

og jeg vil i det følgende gi en fremstilling av disse. Det kan allerede nå nevnes at MAC klausulen 

rekker betydelig lenger enn de aktuelle bakgrunnsrettslige reglene, og at det således ikke er noen 
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egentlig «konkurranse» eller overlapping av betydning mellom disse og MAC betingelser. Av 

denne grunn vil jeg nøye meg med en svært oversiktlig fremstilling hvor jeg fokuserer på lærens 

anvendelsesområde og ikke så mye på de mer tekniske vilkårene for anvendelsen og lignende. 

 

3.2 Engelsk rett – læren om frustration 

De engelske reglene for regulering av endrede etterfølgende omstendigheter knytter seg først og 

fremst til læren om «frustration».  

 

3.2.1 Lærens utgangspunkt 

Den klassiske engelske kontraktsrettens utgangspunkt var at avtaleforpliktelser var absolutte. Det 

viste seg imidlertid at det strenge engelske kravet om at avtaler skal holdes i noen tilfeller førte med 

seg betydelig urettferdighet. Læren om absolutte avtaler fikk derfor betydelige unntak gjennom en 

serie dommer som startet med en avgjørelse på 1800-tallet og ledet til læren om «frustration».46 

Ifølge Bingham LJ har læren om «frustration» utviklet seg «[to] mitigate the rigour of the common 

law’s insistence on literal performance of absolute promises» med det formål å:  

 

«give effect to the demands of justice, to achieve a just and reasonable result, to do what is 
reasonable and fair, as an expedient to escape from injustice where such would result from 
enforcement of a contract in its literal terms after a significant change in circumstances.»47 

 

Anvendelsen av læren om frustration48 kan føre til opphevelse av en avtale dersom den ene partens 

ytelse blir hindret av en «supervening event», dvs. en hendelse som inntreffer mellom avtalens 

undertegning, heretter «etterfølgende hendelse». I Taylor v. Caldwell ble en avtale opphevet som 

følge av at en gjenstand som oppfyllelsen var avhengig av, i dette tilfellet et konsertlokale, ble 

ødelagt. I årene som fulgte ble læren utvidet til å inkludere avtaler hvor ytelsen ble umulig av andre 

årsaker enn ødeleggelsen av en gjenstand, og også til avtaler hvor ytelsen ikke ble umuliggjort i det 

hele tatt, men hvor «the commercial object, or purpose, of the contract was frustrated.»49  

 

                                                
46 Jf Taylor v Caldwell 
47 J Lauritzen A/S v Wijsmuller BV («The Super Servant Two») [1990] C.A. 1 Lloyd’s Rep 1 s. 8 
48 Jf Sir Guenter Treitel, The Law of Contract, 11th ed. London 2003, s. 866 flg. 
49 Ibid s. 867. 
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3.2.2 Vilkår 

Læren om «frustration» kan kun anvendes hvor det foreligger en slik endring i ytelsens betydning at 

«the thing undertaken would, if performed, be a different thing from that contracted for.» 50 I tillegg 

til dette må tre grunnleggende vilkår oppfylles før læren om «frustration» kan få anvendelse, 

nemlig:51 

1) at avtalen ikke allerede har plassert risikoen for den aktuelle hendelsen,  

2) at hendelsen ikke var mulig å forutse ved avtaleinngåelsen og  

3) at hendelsen ikke var selvforskyldt. 

 

Første vilkår - regelens deklaratoriske karakter 

Frustration er en deklaratorisk regel i den forstand at den viker tilbake for en risikoplassering som 

partene selv har foretatt – den er således ikke egnet til å sensurere en urimelig eller på annen måte 

ubalansert avtale. 

 

Dette får den konsekvens at dersom avtalen inneholder en force majeure, MAC eller hardship-

klausul kan dette resultere i at læren om «frustration» ikke kan påberopes fordi domstolen finner at 

partene selv har «[made] provision for the events which have occured.»52 Slik også Treitel: 

 

«Such provisions [expressly allocating the risk of supervening events] exclude frustration; 
and the same is true of an express term which, though it does not precisely cover the 
supervening event, shows that the parties had contemplated it and allocated the risk of its 
occurence.»53 

 

Dersom en hendelse, f.eks. streik eller krigshandling, er inkludert i en risikoallokeringsklausul kan 

det helt unntaksvis tenkes at læren om «frustration» likevel kan få anvendelse. I så fall kreves det at 

hendelsens omfang var helt utenfor klausulens virkeområde, f.eks. en generalstreik eller en 

verdenskrig.54 

 

                                                
50 Davis Contractors Ltd v Fareham Urban DC [1956] AC 696 s. 729. 
51 Jf Ewan McKendrick, Contract Law, 2nd ed. Oxford 2005 s. 878 flg. 
52 Ibid s. 878. Se også H.G. Beale et. al. (eds.), Chitty on Contracts, 29th ed. London 2004 para. 23-003. 
53 Treitel, The Law of Contract s. 898. 
54 McKendrick, Contract Law s. 878. 
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Andre vilkår - hendelsens uforutsigbarhet 

For at læren om «frustration» skal få anvendelse må den etterfølgende hendelsen videre være 

uforutsigbar for partene.55 Dette er begrunnet med at en risiko som kan forutses av partene regnes 

som plassert selv om plasseringen ikke eksplisitt går frem av avtalen. Kun flytting av risikoens 

plassering må fremgå, og taushet vil dermed indikere at partene har tatt på seg de aktuelle risiki slik 

de foreligger («the risk lies where it falls»). Hva som er forutsigbart er selvfølgelig et vanskelig 

spørsmål og vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.56  

 

Tredje vilkår - hendelsen må ikke være selvpåført 

For det tredje er det et vilkår for anvendelsen av læren om «frustration» at den aktuelle hendelsen 

ikke er selvpåført. Dette kan illustreres gjennom avgjørelsen i den såkalte «Super Servant Two» 

saken.57 Her hadde selskapet Wijsmuller tatt på seg å frakte Lauritzens borerigg fra Japan til 

Rotterdam. Det var nedfelt i kontrakten at boreriggen skulle leveres i Rotterdam mellom 20. juni og 

20. august 1981.  

 

Ifølge kontrakten skulle Wijsmuller anvende en av to lektere, enten «Super Servant One» eller 

«Super Servant Two», for å frakte boreriggen. Før frakten kunne bli fullført sank imidlertid «Super 

Servant Two» mens «Super Servant One» var opptatt i andre kontrakter som hadde blitt inngått i 

etterkant av avtaleinngåelsen med Lauritzen. Wijsmuller hevdet at avtalen ble «frustrert» og at 

årsaken til leveringshindringen var at lekteren som var tenkt brukt til oppfyllelsen av oppdraget 

(«Super Servant Two») hadde sunket. Lauritzen på sin side hevdet at Wijsmuller fortsatt var 

forpliktet under avtalen til å levere boreriggen ved hjelp av «Super Servant One» og at kontrakten 

følgelig ikke var «frustrert» siden «the loss of one did not render performance radically different, 

still less impossible.»58 

 

Bingham LJ fant at læren om «frustration» ikke kunne komme til anvendelse da Wijsmuller hadde 

et valg ved inngåelsen av kontrakten om å bruke en av de to båtene. At han senere valgte å binde 

opp «Super Servant One» til en annen kontrakt slik at denne lekteren ikke lenger var tilgjengelig da 

                                                
55 Ibid s. 880 
56 Sir Guenter Treitel, «Frustration» and Force Majeure, 2nd ed. Oxford 2004 para. 13-012. 
57 Jf J Wijsmuller 
58 Ibid s. 9. 
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«Super Servant Two» sank, var innenfor hans kontroll og leveringshindringen var dermed 

selvpåført.  

 

Ifølge Bingham var spørsmålet om hendelsen var selvpåført et spørsmål om «pragmatic judgment 

whether a party seeking to rely on an event as discharging him from a contractual promise was 

himself responsible for the occurrence of that event.» Den parten som ønsker å påberope 

seg «frustration» kan med andre ord ikke «[brake] the chain of causation between the alleged 

frustrating event and the event which made performance of the contract impossible.»59 

 

3.2.3 Anvendelsesområde 

Rettspraksis om «frustration» kan deles inn i tre kategorier, nemlig saker som omhandler umulighet 

(«impossibility»), ulovlighet («illegality») eller hvor avtalens formål har blitt frustrert («frustration 

of purpose»). I forholdet til MAC klausuler er det den siste kategorien som er relevant og jeg vil 

derfor fokusere på denne i det følgende. 

 

«Frustration of purpose» 

«Frustration of purpose» innebærer at transaksjonens formål for begge parter har blitt umuliggjort 

av en uforutsett ytre hendelse. I avgjørelsen Krell v Henry60 hadde Mr. Krell leid et rom for en dag 

hos Mr. Henry med det formål å se en kongelig prosesjon (kroningen av Edvart VII). Da kongen ble 

syk måtte imidlertid prosesjonen avlyses. Som en følge av dette nektet Mr. Krell å betale leien, og 

krevet et depositum tilbakebetalt. Mr. Henry på sin side saksøkte sin medkontrahent for å få utbetalt 

den utestående leien. 

 

I avgjørelsen la retten vekt på at grunnlaget for avtalen ikke var leie av rommet i seg selv, men «[a] 

room with a view»61 og at dette formålet dannet grunnlaget for begge parters inngåelse av avtalen. 

Siden partenes felles formål - «the foundation of the contract» - ikke kunne oppfylles, var ingen av 

partene lenger forpliktet til å oppfylle. Dommerne uttalte også at dersom kun den ene partens formål 

                                                
59 Chitty on Contracts, para. 23-059. 
60 Krell v. Henry, [1903] 2 K.B. 740, C.A. 
61 Treitel, «frustration» and Force Majeure para. 7-014. 
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med avtalen ikke kan oppfylles, f.eks. at prosesjonen gikk sin gang men Mr. Krell ble syk og derfor 

ikke kunne se den, vil avtalen imidlertid ikke kunne anses «frustrert».62  

 

MAC hendelser som grunnlag for «frustration of purpose» 

At begge parters formål med avtalen blir frustrert er ikke tilfelle ved typiske MAC hendelser. Det 

typiske er heller at det inntreffer en endring i avtalens relative verdi, slik at den blir svært ulønnsom 

for den ene part mens den for den andre parten normalt er like lønnsom.  

 

At ytelsen for en part blir radikalt dyrere enn forventet er ikke i seg selv tilstrekkelig for å påberope 

frustration. Ifølge avgjørelsen i Davis Contractors er det ikke «hardship or inconvenience or 

material loss itself which calls the principle of «frustration» into play. There must be as well such a 

change in the significance of the obligation that the thing undertaken would, if performed, be a 

different thing from that contracted for.» 63  Dette støttes også av en avgjørelse fra 1952 hvor House 

of Lords markerte at endrede omstendigheter ikke kan føre til opphevelse dersom begrunnelsen kun 

er at avtalen har blitt vesentlig mindre lønnsom for den ene parten: 

 

«a wholly abnormal rise or fall in prices, a sudden depreciation of currency, an unexpected 
obstacle to the execution, or the like […] does not in itself affect the bargain which they have 
made.»64 

 

Og videre: 

 

«a turn of events which they did not at all anticipate – a wholly abnormal rise or fall in prices, 
a sudden depreciation of currency, an unexpected obstacle to the execution, or the like […] 
does not in itself affect the bargain which they have made.»65 

 

                                                
62 Avgjørelsen i Krell v. Henry er med andre ord meget smal. 
63 Davis Contractors Ltd v Fareham s. 729. 
64 British Movietonenews v London and District Cinemas [1952] A.C. 166. Se også Pioneer Shipping Ltd v BTP 

Tioxide Ltd (The Nema) (No. 2) [1982] A.C. 724 s. 752 hvor House of Lords uttalte at doktrinen om «frustration» «[is] 

not lightly to be invoked to relieve contracting parties of the normal consequences of imprudent commercial bargains.» 

Tilsvarende ble det uttalt i Tennants (Lancashire) Ltd v CS Wilson & Co. Ltd [1917] A.C. 495, HL s. 510 at: «The 

argument that a man can be excused from performance of his contract when it becomes ‘commercially’ impossible 

seems to me a dangerous contention which ought not to be admitted unless the parties have plainly contracted to that 

effect.»  
65 Jf British Movietonenews. For valutasvinginger, se Multiservice Bookbinding Ltd v Marden [1979] Ch. 84. 
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3.2.4 Rettsvirkninger 

Rettsvirkningen av «frustration» er at avtalen oppheves fra tidspunktet for den frustrerende 

hendelsen.66 Opphevelsen skjer kun med virkning for fremtiden (ex nunc) og har derfor ikke 

tilbakevirkende kraft (avtalen blir ikke ab initio ugyldig).67 «Frustration» inntrer i prinsippet 

automatisk og uten at partene behøver å påberope seg avtalens opphevelse. Følgelig kan 

«frustration» påberopes av begge parter, ikke kun den parten som den uventede (frustrerende) 

hendelsen virker til skade for. Domstolen er imidlertid skeptiske til å la en part påberope læren om 

«frustration» dersom dette skjer i spekulasjons øyemed, f.eks. dersom det økonomiske tapet som 

følge av økte kostnader har blitt utlignet med økt nytte eller økte inntekter på andre måter.68 

 

Dersom vilkårene for «frustration» er oppfylt har engelske domstoler ingen mulighet til å 

modifisere partenes plikter etter avtalen med sikte på å få til en rimelig løsning. Enten må avtalen 

opprettholdes i sin helhet eller så må den oppheves i sin helhet.69 

 

3.2.5 Konklusjon 

Som en oppsummering kan man si at det skal svært mye til for å oppnå «frustration» av avtalen.70 

At den ene partens forutsetninger for avtaleforholdet brister eller viser seg å være uriktige er 

normalt ikke tilstrekkelig. 

 

Det kan kanskje tenkes noen tilfeller hvor det kan foreligge en viss overlapping mellom MAC 

klausuler og læren om frustration, f.eks. ved brann eller eksplosjoner, ekstreme stormer eller 

lignende katastrofelignende ødeleggelser som også har en effekt på markedsmessige eller andre 

økonomiske forhold. Dette representerer imidlertid unntakstilfeller, og tatt i betrakting at MAC 

klausuler i de fleste tilfeller baserer seg på endringer i rent økonomiske forhold med virkning kun 

                                                
66 Treitel, Law of Contract s. 909 
67 Ibid s. 910. Se også McKendrick, Contract Law s. 903. 
68 Tsakiroglou & Co. v Noblee Thorl GmbH [1962] A.C. 93 
69 Treitel, Law of Contract s. 869. 
70 Et eksempel på lærens begrensede anvendelsesområde er at stengingen av Suezkanalen i 1956 som medføte en rekke 

saker hvor selgere hadde avtalt fast pris på levering av varer til kjøpere på den andre siden av kanalen forsøkte å komme 

seg ut av det som viste seg å bli en svært dårlig handel. Dersom varene ikke ville bli ødelagt hevdet imidlertid engelske 

domstoler at den ekstra turen rundt Kapp det Gode Håp ikke medførte frustration, se Tsakiroglou & Co Ltd v Noblee 

Thorl. 
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for den ene parten vil «frustration» ikke kunne innbære noen effektiv allokering av denne typen 

risiko. 

 

3.3 Amerikansk rett – læren om impracticability 

Læren om «frustration» i amerikansk kontraktsrett er basert på den engelske læren, og lærens 

innhold er i stor grad lik i de to landene.71 Av denne grunn vil jeg derfor nøye meg med en 

fremstilling av de engelske reglene om «frustration» uten å gjenta det samme for amerikansk rett.72  

 

Som et alternativ til læren om «frustration» har amerikansk kontraktsrett imidlertid utviklet læren 

om «impracticability» (lit «ugjennomførbarhet»)73 som i praksis må kunne sies å ha konsumert den 

førstnevnte. Selv om det også finnes spor av denne læren i engelsk rett, så har den der ingen 

praktisk betydning.74  

 

«Impracticability»-doktrinen 

«Impracticability»-doktrinen er nedfelt blant annet i Restatement of the Law 2nd on Contracts, og 

går ut på at en part kan bli fri fra en avtaleforpliktelse dersom oppfyllelsen av denne på grunn av 

etterfølgende uventede omstendigheter blir vesentlig mer byrdefull.75 Det er ikke et krav om at 

oppfyllelsen skal bli (fysisk eller rettslig) umulig, og prinsippet blir i noen sammenhenger kalt for 

«commercial impracticability»,76 dvs. forretningsmessig ugjennomførbarhet. 

 

                                                
71 Se Farnsworth II s. 650 flg. 
72 Generelt om «frustration» i amerikansk rett, se Farnsworth II s. 624 flg.. 
73 Ordet må ikke forveksles med «impracticality», dvs. «upraktiskhet». 
74 Ifølge Treitel finnes det ikke noe generelt prinsipp om «impracticability» i engelsk rett som kan føre til avtaleopphør i 

møte med endrede omstendigheter, jf Treitel, «frustration» and Force Majeure s. 280 flg. 
75 American Law Institute, Restatement of the Law on Contracts, Second, Washington D.C. 1981 § 261. Se også 

American Law Institute and National Conference of Commissioners of Uniform State Laws, Uniform Commercial 

Code, 14th ed. 1995 § 2-615 hvor samme doktrine er slått fast også for «transactions in goods», jf § 2-102 (aksjer er 

unntatt, jf § 2-105). 
76 Asphalt International Inc v Enterprise Shipping Corp SA, 667 F2d 261 (1981) s. 266. 
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Det grunnleggende spørsmålet ved anvendelsen av impracticability doktrinen er hvorvidt, «in the 

light of exceptional circumstances, justice requires a departure from the general rule that a promisor 

bears the risk of increased difficulty of performance.»77 

 

3.3.1 Vilkår 

Vilkårene for anvendelsen av impracticability doktrinen er for det første at oppfyllelse av en 

avtaleforpliktelse må ha blitt tilstrekkelig forhindret eller vanskeliggjort som følge av en 

etterfølgende hendelse som medførte en brist i en felles forutsetning for partenes avtale. For det 

andre må hendelsen ha inntruffet uten skyld fra noen av partene og for det tredje må ikke den 

aktuelle parten (eksplisitt eller implisitt) ha påtatt seg risikoen for slike hendelser.78 

 

Innholdet av impracticability standarden 

At noe er «impracticable» betyr ikke at det er umulig, men det kreves noe mer enn at det er 

upraktisk («impractical») eller mer byrdefullt. Ifølge Restatment First on Contracts måtte tapet som 

følge av en hendelse være «extreme and unreasonable» dersom det skulle tilfredsstille kravet til 

impracticability. Ifølge en forfatter har krav om oppløsning av avtalen som følge av impracticability 

doktrinen blitt godtatt i tilfeller hvor kostnaden ved å oppfylle har økt med 93 %, blitt ganget med ti 

eller hvor den ene parten har måttet bære et tap på 75 millioner dollar.79 Ifølge samme forfatter har 

imidlertid en kostnadsøkning på 50 % i et annet tilfelle ikke vært ansett tilstrekkelig. 

 

Grunnleggende forutsetning 

Forutsetningen må ha vært grunnleggende for begge parter.80 Allerede her utelukkes noen av de 

typiske MAC hendelsene, så som konjunktursvingninger i markedet, andre markedsendringer for 

øvrig eller endringer i partenes finansielle situasjon. Det er normalt ikke en forutsetning i 

kommersielle avtaler at slike forhold skal være uendret i perioden mellom avtalens undertegning og 

                                                
77 Farnsworth II s. 634. 
78 Restatement 2d § 261: «Where, after a contract is made, a party’s performance is made impracticable without his fault 

by the occurrence of an event the non-occurrence of which was a basic assumption on which the contract was made, his 

duty to render that performance is discharged, unless the language or the circumstances indicate the contrary.»  Se 

generelt Farnsworth II s. 632 flg. og John Edward Murray Jr., Murray on Contracts, 3rd ed. Pittsburgh 1990 s. 633 flg. 
79 Se Murray on Contracts s. 642 med videre henvisninger. 
80 Restatement 2d § 261 (b) og Farnsworth II s. 640. 
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dens gjennomføring. Tvert i mot er dette noe av den forretningsmessige risikoen man påtar seg 

nettopp ved slike avtaler:  

 

«The continuation of existing market condition and of the financial situation of the parties are 
ordinarily not such assumptions, so that market shifts or financial inability do not usually 
effect discharge under the rule [of impracticability].»81 

 

Det åpnes imidlertid i kommentaren til Restatement 2d for at kriteriet om felles grunnleggende 

forutsetning i grensetilfeller kan være «sufficiently flexible to take account of factors that bear on a 

just allocation of risk.»82 

 

Plassering av risiko gjennom avtalen 

Dersom avtalen eksplisitt plasserer risikoen for den inntrådte hendelsen, f.eks. gjennom en force 

majeure, hardship eller MAC klausul, kommer doktrinen om impracticability ikke til anvendelse.83 

Første steg for domstolen blir dermed å klargjøre hvorvidt den materialiserte risikoen allerede er 

plassert gjennom en av avtalens bestemmelser. 

 

Partene kan imidlertid også påta seg risiko uten at dette kommer direkte til uttrykk gjennom avtalen. 

Derfor krever impracticability doktrinen også at den aktuelle hendelsen som har medført et tap må 

ha vært uforutsigbar på avtaleinngåelsestidspunktet. Dersom en risiko var forutsigbar, og i alle 

tilfeller hvor den var sannsynlig, vil utgangspunktet for tolkningen være at partene kontraherte på 

dette grunnlaget og at det var partenes intensjon at risikoen skulle bæres av den parten som ble 

rammet av dens realisering.84  

 

                                                
81 Restatement 2d § 261 (b). 
82 Ibid 
83 Restatement 2d § 261 (a): «This principle […] yields to a contrary agreement by which a party may assume a greater 

as well as a lesser obligation.» Samme sted heter det at bestemmelsen om impracticability gjelder «unless the language 

or the circumstances indicate the contrary». 
84 «The provisions of this section are made subject to assumption of greater liability by agreement [including when such 

assumption is based on] trade usage and the like. […]Thus the exemptions of this section do not apply when the 

contingency in question is sufficiently foreshadowed at the time of contracting to be included among the business risks 

which are fairly to be regarded as part of the dickered terms, either consciously or as a matter of reasonable, commercial 

interpretation from the circumstances.» 
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At eventuelle risiki var eller kunne vært forutsett av partene uten at dette ble nedfelt i avtalen 

behøver ikke i alle tilfeller være uttrykk for partenes risikoplassering.85 Likevel må man kunne si at 

avtalens taushet angående en forutsett eller forutsigbar risiko er en presumsjon for risikoens 

plassering - en eventuell annen løsning må støttes av partenes klare intensjon eller andre 

tolkningsdata. 86 

 

3.3.2 Anvendelsesområde 

Bestemmelsen om impracticability slik den finnes i Restatement 2d (og UCC) angir ingen 

uttømmende liste over doktrinens anvendelsesområde.87 Jeg vil i det følgende undersøke i hvilken 

grad doktrinen er anvendelig på hendelser med likhetstrekk til typiske MAC hendelser. 

 

Betydningen av hvilken part som påberoper læren 

Normalt omtales læren om impracticability fra realdebitors ståsted, f.eks. selger i en salgsavtale. I 

prinsippet gjelder doktrinen i samme grad også for realkreditor, dvs. kjøper i en salgsavtale, men det 

potensielle tapet hos realkreditor vil gjennomgående være mindre enn hos realdebitor. Årsaken til 

dette er at kostnaden ved å oppfylle en avtale kan nærme seg uendelig (avhengig av hvor 

«impracticable» oppfyllelse i det enkelte tilfelle er). For realkreditor, derimot, vil det maksimale 

tapet i de fleste tilfeller beløpet seg til det avtalte vederlaget. Det potensielle tapet er således ikke så 

stort, og situasjonene hvor impracticability doktrinene får anvendelse er følgelig færre.88 

 

                                                
85 «Foreseeability or reven recognition of a risk does not necessarily prove its allocation…», Transatlantic Fin. Corp v 

United States, 363 F2d 312 (2nd Cir 1972) s. 318. 
86 Ifølge Murray on Contracts s. 641: «If a risk was anticipated or expected, it would be more than difficult to find a 

basis for excusable nonperformance. If a risk was foreseeable, it is reasonable to assume that the parties contracted on 

that basis. That assumption, however, may not be warranted if the foreseeable event was an improbable contingency 

that reasonable parties may not have expressly or impliedly addressed in their agreement.» (mine kursiv) 
87 Restatement 2d § 261 (a): «[T]his Section states a principle broadly applicable to all types of impracticability and it 

«deliberately refrains from any effort at an exhaustive expression of contingencies.» 
88 Treitel, «frustration» and Force Majeure s. 267 og Murray on Contracts s. 638-639. 
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Kommersielle forhold som grunnlag for «impracticability» 

Som nevnt er «market shifts or the financial inability of one of the parties» i utgangspunktet ikke 

tilstrekkelig for impracticability-doktrinens anvendelse.89 Det er likevel klart at kommersielle 

risikofaktorer kan være relevante. Dette reflekteres blant annet i UCC § 2-615 hvor 

impracticability-doktrinen omtales som en «test of commercial impracticability».90 

 

Risikoen for og følgene av senere inntrådte endringer vil normalt være størst i langvarige 

avtaleforhold, og det vil derfor være naturlig å finne doktrinen anvendt i videst utstrekning i slike 

avtaleforhold. Det har imidlertid vist seg å være vanskelig å få medhold selv i slike saker. Et 

saksforhold som er velkjent og som medførte flere krav om kontraktsopphør med grunnlag i 

impracticability er de såkalte Westinghouse-sakene. Forholdet var at Westinghouse Corporation, en 

«produsent» av kjernekraftverk, i 1960-årene inngikk en rekke kontrakter om levering av uranium 

med selskaper som Westinghouse hadde bygget kjernekraftverk for. Kontraktene som 

Westinghouse inngikk lokket kundene med rimelig uranium som et incitament til å investere i flere 

kjernekraftverk. 

 

Som følge av oljekrisen i begynnelsen 1970-årene steg imidlertid prisen på uranium og andre 

energikilder kraftig og Westinghouse (og lignende selskaper) tapte store penger. Som grunnlag for å 

komme seg ut av de langvarige avtaleforholdene påberopte Westinghouse seg blant annet læren om 

impracticability, men uten hell. I alle sakene fant dommerne at ett av vilkårene for anvendelsen av 

impracticability doktrinen ikke var oppfylt. Enten fant dommerne at utviklingen (som kom som en 

følge av OPECs handlinger) var forutsigbar og ikke uventet, eller dommerne fant at tapenes 

størrelse ikke var tilstrekkelige eller de fant at det ikke var tilstrekkelig årsakssammenheng mellom 

utviklingen i verdensmarkedet og de ulønnsomme leveringskontraktene.91 

 

Tilsvarende vanskelig viste det seg å påberope impracticability doktrinen i forbindelse med saker 

som dukket opp som følge av stengningen av Suez-kanalen i 1956 – her fant dommerne også at 

kravene til uforutsigbarhet og tilstrekkelig tap ikke var oppfylt.92 

 

                                                
89 Restatement 2d § 261 (b). 
90 Jf også Asphalt International Inc v Enterprise Shipping  
91 Se Murray on Contracts s. 644 med videre henvisninger til relevante avgjørelser. 
92 Ibid. 
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Den første (og fortsatt mest kjente) saken hvor en part fikk medhold i et krav om avtaleopphør som 

følge av impracticability er Mineral Park Land Co v Howard.93 Forholdet var at et selskap, Mineral 

Park, hadde påtatt seg en forpliktelse om å utvinne sanden fra en sandgrop. Selskapet ble imidlertid 

kjent fri fra utgravingsplikten etter at all sanden over vann hadde blitt gravd ut. Begrunnelsen var at 

utgravning av sanden under vann ville bli vesentlig dyrere (10-12 ganger normal kostnad) og 

involvere annerledes teknologi enn den opprinnelige avtalen forutsatte. Ifølge domstolen var 

Mineral Park ikke forpliktet «to take what is not there».94  

 
Til tross for at saken regnes som utgangspunktet for impracticability doktrinen er Mineral Park ikke egentlig en sak om 

endrede etterfølgende omstendigheter (supervening events), men heller en sak om forutsetninger som senere viste seg å 

være gale, dvs. uriktige forutsetninger (mistake).95 

 

Selv om normale markedssvingninger ikke er tilstrekkelig for å påberope seg impracticability-

doktrinen, kan alvorlige markedssvingninger forårsaket av f.eks. naturkatastrofer falle inn under 

doktrinens virksomhetsområde. Ifølge UCC § 2-615: 

 

«[i]ncreased cost alone does not excuse performance unless the rise in cost is due to some 
unforeseen contingency which alters the essential nature of the performance.» (min kursiv) 

 

«Impracticability»-doktrinen kan dermed unntaksvis tenkes å komme til anvendese ved helt 

spesielle MAC hendelser.96 

 

3.3.3 Rettsvirkninger 

Dersom domstolen finner at vilkårene for impracticability er oppfylt blir den unnskyldte parts 

forpliktelser opphevet på samme måte som ved frustration. Dersom det er tale om permanent 

impracticability kan den andre parten på sin side heve sine egne forpliktelser, men uten at denne 

parten får rett på erstatning fra den parten som er utsatt for vanskelighetene.97 

 

                                                
93 Mineral Park Land Co v Howard 156 P 458 (1916) 
94 Ibid s. 459. 
95 Treitel, «frustration» and Force Majeure s. 266. 
96 Se John D Wladis, Impracticability as Risk Allocation: The Effect of Changed Circumstances Upon Contract 

Obligations for the Sale of Goods, 22 Ga L Rev 503 (1988) s. 504. 
97 Farnsworth II s. 664 
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3.3.4 Konklusjon  

Det er lite som tyder på at læren om «impracticabiltiy» vil dekke typiske MAC hendelser i noen 

særlig grad. I tillegg er det mye som tyder på at doktrinen er vanskelig å påberope selv innenfor sitt 

(smale) anvendelsesområde. Doktrinen skjærer dermed ikke inn i MAC klausulers 

anvendelsesområde i noen særlig grad. 

 

3.4 Norsk rett 

Utgangspunktet også i norsk rett er at hver av partene bærer risikoen for sine egne 

forretningsmessige og andre forutsetninger.98 Det finnes imidlertid også hos oss unntak for tilfeller 

der uforutsette etterfølgende endringer gjør avtalen ulønnsom for den ene parten. De viktigste 

reglene om dette finner vi i forutsetningslæren og i Avtaleloven av 31. mai Nr. 4 1918 § 36. I punkt 

3.4.2 nedenfor nevner jeg også for fullstendighetens skyld læren om force majeure. 

 

3.4.1 Bristende forutsetninger og avtalelovens § 36 

Det felles utgangspunkt for læren om bristende forutsetninger og avtalelovens § 36 er et vilkår om 

vesentlig endring i kontraktsbalansen forårsaket at senere inntrådte omstendigheter.99 Avgjørelsen 

av hvorvidt kontraktsbalansen har blitt tilstrekkelig forrykket må bestemmes på grunnlag av en 

konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Doktrinene utgjør unntak fra hovedregelen om at kontrakter 

skal holdes slik de er inngått,100 og det skal generelt mye til for å nå frem med et krav om 

kontraktsrevisjon eller bortfall av ytelsesplikter på bakgrunn av endrede omstendigheter. Dette 

gjelder særlig i utpregede kommersielle avtaleforhold.101 Det er ikke nok at en av partene, dersom 

                                                
98 Jf Mads Bryde Andersen, Aftaleret II Praktisk aftalerett, København 2002 s. 420-421 «[u]den for helt særlige tilfælde 

vil konjunkturomskift være en usikkerhed, som indgår i den forretningsmæssige risiko, man påtager sig. Det er udsigten 

til, at tingene går den rigtige vej, der skaber det forretningsmæssige incitament. At det går omvendt, er en risiko, man 

må påtage sig i forretningslivet…». 
99 Avtl. § 36 overlapper i stor grad med læren om bristende forutsetninger både i forhold til anvendelsesområde og 

rettsvirkninger. Imidlertid anviser den et noe bredere faktisk vurderingsgrunnlag enn forutsetningslæren, nemlig 

forholdene før, under og etter kontraktsundertegning. Temaet i bestmmelsen er hvorvidt det vil være urimelig å gjøre 

gjeldende ett eller flere kontraktsvilkår. 
100 Kong Christian den Femtes Norske Lov 16de april 1687 artikkel 5-1-2. 
101 Se Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 247. Det er forutsatt i forarbeidene at det ikke skal være «kurant» å påberope seg 

urimelighet i tråd med bestemmelsen, og i plenumsdommen i Rt 1990.284 (296) ble det uttalt på vegne av flertallet at 

«denne generelle bestemmelse er forutsatt brukt med varsomhet.». 
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han eller hun hadde kunnet forutse de endrede forutsetningene, ikke ville gått inn på 

avtaleforholdet. Det er heller ikke nok at en mer rettferdig eller mer rimelig løsning kunne vært 

avtalt.102 

 

I slike store kommersielle avtaler vil partene normalt være klar over den forretningsmessige 

risikoen som er forbundet med å inngå avtalene – dette er risiki som avtalepartene normalt har 

profesjonelle apparater for å håndtere. Dersom partene vil forsikre seg mot uventede risikoforhold 

som kan true avtalens lønnsomhet er det naturlig å ta dette inn i avtalen, som f.eks. gjennom en 

MAC betingelse. På denne bakgrunn er det lite naturlig at en dommer i etterkant skal lempe på 

partenes tap i møte med nettopp slike risiki som de i sin posisjon og stilling var trent til å forutse og 

i mange tilfeller aksepterte, uten at dette kom til uttrykk i avtalen. Synspunktet støttes av 

rettspraksis, blant annet i avgjørelsen inntatt i Rt 1983 s. 716 hvor Høyesterett fant at:  

 

«Det gjelder en spekulasjonsartet forretningsvirksomhet, med sjanser for store gevinster, men 
også med risiko for store tap. I sitt yrke som skipsreder har Johan Reksten hatt minst like gode 
forutsetninger som [Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer A/S] for å vurdere de 
sjanser og den risiko som her var tilstede.»103  

 

Det er derfor lite sannsynlig at læren om bristende forutsetninger eller avtalelovens § 36 i praksis vil 

få særlig omfattende anvendelse ved typiske tilfeller av vesentlig negativ endring. Unntaket vil 

kanskje kunne være i de tilfellene hvor den vesentlige negative endringen kommer som følge av en 

katastrofeartet hendelse som direkte skader eller ødelegger f.eks. målselskapets eller låntakers 

produksjonslokaler eller lignende.  

 

3.4.2 Læren om Force Majeure 

Force majeure hendelser er hendelser som forhindrer eller forvansker oppfyllelsen av en 

avtaleforpliktelse. De klassiske force majeure hendelsene var såkalte «Acts of God» så som krig og 

generalstreik. Den klassiske forståelsen har blitt noe utvidet gjennom årene – blant annet inkluderer 

begrepet i dag også økonomiske hindringer som valutasvinginger og lignende.104 Med force 

                                                
102 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 246. 
103 Rt 1983.716 (728 flg.). 
104 F.eks. Rt 1919.167 om «eksorbitant prisstigning» og Rt 1935.122 (Falconbridgedommen). 
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majeure siktes det i dag normalt til «utenfrakommende, ekstraordinære og for partene upåregnelige 

begivenheter»105. 

 

Det er vanskelig å oppstille et klart skille mellom relevante bristende forutsetninger og force 

majeure hendelser – de to «lærene» overlapper hverandre i ikke ubetydelig grad.106 

Vurderingsmåten er imidlertid noe annerledes: force majeure hendelser kan konstateres på grunnlag 

av på forhånd kategoriserte hendelser mens bristende forutsetninger beror på en sammensatt, men 

konkret relevansvurdering. 

 

Oppfyllelseshindring 

Læren om force majeure knytter seg oppfyllelseshindring. Av denne grunn får læren liten relevans 

for MAC klausuler som typisk retter seg mot risiko som ikke fører til oppfyllelseshindring, men 

som fører til at oppfyllelse blir mindre lønnsomt. 

 

Det bør imidlertid nevnes i denne sammenhengen at oppfyllelseshindring etter den norske læren om 

force majeure innebærer noe litt annet enn den tilsvarende læren etter engelsk og amerikansk rett. 

Etter norsk rett kan også økonomiske hindringer, som f.eks. eksorbitant prisstigning, representere 

force majeure hendelser. Dette gjelder ikke tilsvarende i engelsk eller amerikansk rett.107 

 

3.5 Oppsummering og konklusjon 

Det finnes regler i både engelsk, amerikansk og norsk rett som regulerer følgene av etterfølgende 

endrede omstendigheter. Reglenes tema er overlappende med MAC betingelser i at de plasserer 

samme type risiko. Reglenes omfang er imidlertid, som det vil fremgå i det følgende, ikke 

overlappende med MAC betingelser.  

 

Reglene om etterfølgende endrede omstendigheter er ingen reell konkurrent til MAC klausuler. 

Reglene er for snevre, for usikre og i for stor grad knyttet til bestemte vilkår for at forretningsmenn 

kan basere seg på dem for å forutberegne sin rettsstilling. Dermed dekker de heller ikke behovet 

disse har for å forsikre seg mot uventede risikoforhold.  

                                                
105 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 266, kursiv i original. 
106 Ibid. 
107 Treitel, «Frustration» and Force Majeure sec. 12-021 flg. 



 

 39 

 

Det kan nevnes at reglene i norsk rett synes å gå et godt stykke lenger enn i engelsk og amerikansk 

rett uten at dette har vært gjenstand for en grundig analyse. Poenget i dette kapitlet har vært å vise at 

reglene ikke er reelle alternativer til MAC betingelser, og at det dermed i alle jurisdiksjonene er 

behov for disse klausulene. 
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Del II: MAC betingelsers innhold og rettslige virkninger 

4 MAC betingelser i engelsk rett 

Problemstillingen i dette kapitlet er i hvilken grad partene etter engelsk rett er fri til å gå fra avtalen 

dersom en MAC betingelse ikke oppfylles. 

 

Det første spørsmålet er altså hva som skal til for å oppfylle vilkårene i en MAC betingelse – hva er 

egentlig en «vesentlig negativ endring»? Svaret på dette avhenger av en utpreget konkret vurdering 

som er avhengig av MAC betingelsens ordlyd og omstendighetene for øvrig.  Det er derfor 

vanskelig å gi et entydig svar. Som nevnt innledningsvis vil jeg imidlertid forsøke å trekke opp 

utgangspunktene for tolkingen basert på engelsk tolkingslære. 

 

Før jeg foretar den konkrete tolkingsmessige vurderingen er det nødvendig å gi en kort og generell 

oversikt over engelsk tolkingslære. Jeg vil deretter i avsnitt 4.2 nedenfor presentere den relevante 

rettspraksis knyttet til MAC betingelser for så i punkt 4.3 forsøke å trekke opp noen konkrete 

tolkingsmomenter som som det antas at en engelsk domstol vil vektlegge.  

 

Etter å ha drøftet MAC betingelsens rettsfaktaside vil jeg i punktene 4.4 flg. drøfte MAC 

betingelsens rettsvirkningsside.  

 

4.1 Utgangspunktene for avtaletolking i engelsk rett 

Det stikkordet som kanskje best oppsummerer engelsk kontraktsrett er forutsigbarhet. Engelske 

dommere har tradisjonelt lagt betydelig vekt på dette hensynet, og har i stor grad «valgt» løsninger i 

tråd med dette hensynet fremfor å skjele til «rettferdige» løsninger i det enkelte tilfellet.  
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Historisk bakgrunn 

For å forklare det sterke fokuset på forutsigbarhet er det særlig to historiske forhold som er av 

interesse. For det første har den engelske avtaletolkingslæren sine røtter i overdragelse av fast 

eiendom. Dette medførte et naturlig fokus på formaliserte dokumenter, og har senere gitt utslag i at 

engelske domstoler har vist betydelig motvilje mot å gå utenfor kontrakten for å finne frem til 

partenes forpliktelser.108 For det andre har engelske domstoler tradisjonelt stått  i en kommersiell 

tradisjon med sterke innslag av sjørettslige og andre strengt kommersielle avtaleforhold. Dette har 

medført at hensynet til forutsigbarhet har blitt gitt stor vekt og har medført et ytterligere fokus på 

det objektive uttrykket for partenes avtale, normalt selve avtaledokumentet.  

 

Hensynet til forutsigbarhet i kontraktsforhold har gitt seg utslag i to regler som, med fare for 

overforenkling, kan kalles «grunnpilarene» i engelsk tolkingslære. Den første regelen, den såkalte 

«four corner rule», danner utgangspunktet om at en avtales ordlyd skal legges til grunn uten videre 

dersom den er «plain and unambigous». Den andre regelen, den såkalte «parol evidence rule», 

refererer seg til spørsmålet om hva som kan danne grunnlaget for tolkingen av partenes avtale.  

 

4.1.1 «The four corner rule» 

Tradisjonelt fulgte det av regelen om at avtalen skal tolkes innen fire hjørner at det heller ikke ved 

tolkingen av avtalens innhold var adgang til å ta hensyn til forhold som lå utenfor selve 

kontraktsdokumentet. Regelen ble tydelig uttrykt i avgjørelsen Lovell and Christmas Ltd v Wall fra 

1911.109 Her uttalte dommeren Cozens-Hardy MR at en avtale skal tolkes kun på grunnlag av det 

som faktisk er skrevet i avtalen og ikke i lys av bestemmelsens formål, forutgående forhandlinger 

eller forholdene for øvrig: 

 

«If there is one principle more clearly established than another in English law it is surely this: 
It is for the court to construe a written document […] according to the ordinary grammatical 
meaning of the words used therein, and without reference to anything which has previously 
passed between the parties to it.»110 

 

                                                
108 Sir Frederic Pollock and Frederic William Maitland, History of English Law, vol. II, 2nd ed. 1968 s. 184. Se også 

Huser, Avtaletolking s. 348 med videre henvisninger. 
109 Lovell and Christmas Ltd v Wall (1911) 104 L.T. 85 og McKendrick, Contract Law s. 405-406. Også kalt «The 

Plain Meaning Rule», se Huser, Avtaletolking s. 350. 
110 Lovell and Christmas s. 88. 
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Dette prinsippet har vært retningsgivende for engelsk avtaletolking og har tradisjonelt vært ansett 

som det beste utgangspunktet for å skape forutsigbare forhold for forretningsdrivende. Det er dette 

prinsippet som ligger til grunn for det man tradisjonelt har sett på som «bokstavelig tolking» av 

engelske kontrakter. 

  

Dagens anvendelse av prinsippet 

Også innholdet i dette prinsippet har imidlertid endret seg. Endringen har skjedd gradvis gjennom 

en rekke dommer,111 men den kom kanskje klarest til uttrykk i den velkjente dommen Investors 

Compensation Scheme v West Bromwich Building Society («ICS»). I denne avgjørelsen uttalte 

Lord Hoffmann at «[a]lmost all the old intellectual baggage of ’legal’ interpretation has been 

discarded» til fordel for «common sense principles by which any serious utterance would be 

interpreted in ordinary life.»112 Målet for tolkingen av kontrakter oppsummeres av Lord Hoffman på 

følgende måte: 

 

«Interpretation is the ascertainment of the meaning which the document would convey to a 
reasonable person having all the background knowledge which would reasonably have been 
available to the parties in the situation in which they were at the time of the contract.»113 

 

Tolkingsprosessen er ifølge dette en helhetlig prosess hvor flere momenter inngår, og avtalens 

ordlyd må leses i lys av den konkrete avtalerettslige og faktiske forhold avtalen har oppstått i. Lord 

Hoffmann uttalte videre at domstolen i tolkingsprosessen kan ta hensyn til «absolutely anything 

which would have affected the way in which the language of the document would have been 

understood by a reasonable man».114 Dette innebærer at engelske domstoler i dag ikke er like 

bundet av «the four corner rule» som tidligere, men at de nå har større frihet til å foreta en helhetlig 

                                                
111 Se f.eks. Prenn v Simmonds [1971] 1 W.L.R. 1381, Reardon Smith Line Ltd v Yngvar Hansen-Tangen [1976] 1 

WLR 989 og McKendrick, Contract Law s. 405 flg. 
112 Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Society [1998] 1 W.L.R 896 s. 912. Til tross for at 

den var svært kontroversiell da den kom, har avgjørelsen i ICS senere blitt fulgt opp i rettspraksis og er i dag i stor grad 

anerkjent som gjeldende rett. Dommen har blitt sitert i over 200 avgjørelser og er nå «regularly applied by the courts», 

se McKendrick, Contract Law s. 424. 
113 Investors Compensation Scheme s. 912. 
114 Ibid. Uttalelsen er senere presisert i Bank of Credit and Commerce International v Ali (No. 1) [2002] 1 A.C. 251 

para. 39. Sammenlign ellers uttrykket til Lord Wilberforce i Prenn v Simmonds hvor det faktiske grunnlaget for 

tolkningen av en kontrakt ble omtalt som «the matrix of fact». Dette illustrerer at kontraktstolkningsspørsmål svært ofte 

er ytterst konkrete og at spørsmålene ofte er avhengige av den konkrete situasjonen de ble skrevet i.  
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tolkning av avtalers innhold. Ifølge flere ledende teoretikere er spørsmålet om avtaletolkning nå mer 

et spørsmål om vekt på det fremlagte beviset enn om «admissibility».115 

 

Avgjørelsen i ICS blitt forstått som en klar dreining bort fra den rene bokstavfortolking og mot en 

mer formålsorientert tolkingslære. Samtidig er det fortsatt betydelig støtte for domstolenes 

restriktive holdning til det som blir sett på som innblanding i private parters avtaler, og særlig 

gjelder dette dersom det handler om en avtale mellom profesjonelle forretningsdrivende.116  

 

4.1.2 «The parol evidence rule» 

Formålet med regelen om «parol evidence» er å gi partene sikkerhet for at det de har bundet seg til 

kun er det de har blitt enige om «in writing»: «certainty is promoted by holding that parties who 

have reduced a contract to writing should be bound by the writing and by the writing alone».117  

 

Ved skriftlige avtaler er regelens utgangspunkt at det ikke er adgang til å legge annet bevismateriale 

til grunn enn den skrevne kontrakten dersom disse bevisene er egnet til å «add to, vary or contradict 

[…] a contract».118 Tidligere har dette vært fulgt ganske bokstavelig slik at det ikke var tillatt å føre 

noe slags bevis som knyttet seg til partenes tidligere forhandlinger, muntlige eller i andre 

dokumenter skriftlige uttalelser, eller andre for kontrakten ytre bevismidler som grunnlag for 

partenes avtaleforpliktelser. 

 

Regelens betydning i dag 

Betydningen av regelen om «parol evidence», eller om den i det hele tatt lenger kan kalles en regel, 

er i dag omtvistet i engelsk kontraktsrettslig teori. Noe av grunnen til dettte er at regelen har fått så 

mange unntak at man kan reise spørsmålet om hva som egentlig er «regelen» og hva som er 

                                                
115 Se McKendrick, Contract Law s. 415 og Lewison, The Interpretation of Contracts s. 10.  
116 Se blant annet Staughton LJ, How do the courts interpret commercial contracts, [1999] CLJ 303 og Lord Bingham 

of Cornhills uttalelse i Homburg Houtimport B.V. v Agrosin Private Ltd («The Starsin») [2003] 3 W.L.R. 711 para. 57: 

“[l]egal policy favours the furtherance of international trade. Commercial men must be given the utmost liberty of 

contracting» (min utheving). 
117 Treitel, The Law of Contract, s. 192 
118 Jacobs v. Batavia and General Plantations Trust Ltd [1924] 1 Ch.D. 287 s. 295 og Treitel, The Law of Contract s. 

192.  
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«unntaket».119 Trass i kritikken må man likevel erkjenne at regelen fortsatt har et visst innhold: 

«…evidence of precontractual negotiations and conduct subsequent to the making of the contract [is 

still] generally inadmissible.»120 Som en oppsummering peker en teoretiker på at «[t]he modern 

court is more likely to admit the evidence and evaluate its significance than declare it to be 

inadmissible» (min kursiv).121 

 

4.2 MAC klausuler (i vid forstand) i engelsk rettspraksis 

Det er dessverre lite å hente i engelsk rettspraksis vedrørende den konkrete tolkingen av MAC 

betingelser. I de svært få tilfellene hvor MAC klausuler i vid forstand har vært gjenstand for rettslig 

prøving har domstolene kun summarisk slått fast at det aktuelle tapet var tilstrekkelig til å oppfylle 

klausulens vilkår.  

 

4.2.1 Levison v Farin 

I Levison v Farin122 var det inngått en avtale om salg av motebedriften Levison Inc. Selgeren hadde 

tidligere drevet bedriften og designet produktene selv, men hun var nå blitt syk. Det ble derfor 

besluttet at bedriften skulle selges.  

 

I forkant av salget ble kjøper gjort oppmerksom på at bedriften gikk med underskudd, men det var 

usikkert med nøyaktig hvor mye, og kjøperen fikk derfor ikke informasjon om dette. I salgsavtalen 

ble derfor partene enige om følgende garantibestemmelse: 

 

 «there will have been no material adverse change in the overall value of the net assets of the 
company on the basis of a valuation adopted in the balance sheet allowing for normal trade 
fluctuations…»123 

 

Etter overtakelsen viste det seg at bedriften hadde tapt ca GBP 8,600 i netto verdier på omtrent fire 

måneder. Tapet ble beregnet til ca 20 % av bedriftens totale verdi, og kunne ifølge dommeren ikke 

                                                
119 En oversikt over unntakene finnes i Kim Lewison, The Interpretation of Contracts, 3rd ed. London 2004 s. 69 flg. Se 

også diskusjonen om regelens karakter på s. 336 flg. 
120 Ibid s. 424. Se også avgjørelsen The Tychy (No. 2) [2001] 2 Lloyd’s Rep 403 avsnitt 29. 
121 McKendrick, Contract Law s. 340. 
122 Levison v Farin [1978] 2 All E.R. 1149 
123 Ibid s. 1155 
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regnes som å være innenfor bedriftens normale svingninger («normal trade fluctuations», jf 

klausulens ordlyd). Videre var tapet på 20 % av selskapets «overall net asset value» tilstrekkelig for 

å tilfredstille vesentlighetsvilkåret i MAC klausulen, men noen ledetråder utover dette gir 

avgjørelsen ikke.124  

 

4.2.2 Wpp v Tempus 

En avgjørelse som ofte nevnes i sammenhenger hvor MAC betingelser behandles er WPP v 

Tempus. Her hadde WPP lagt frem et bud på Tempus som inneholdt en MAC betingelse. Som følge 

av hendelser forbundet med 11. september 2001 hevdet selskapet at betinglsen ikke var oppfylt, og 

at de derfor kunne trekke seg fra budet. Spørsmålet var så hvilken adgang WPP faktisk hadde til å 

trekke seg. 

 

Fordi Tempus var registrert på børs i London var forholdet regulert av «The City Code of 

Takeovers» som administreres av «The Takeover Panel».125 Panelet avgjorde saken på grunnlag av 

regelverket for bud på noterte selskaper («public companies») og det tok kun stilling til hva som 

måtte til for å påberope en MAC (eller annen) betingelse i sammenheng med et bud på et selskap 

som reguleres av «The City Code of Takovers». Avgjørelsen gir dermed liten veiledning i hvordan 

MAC betingelser generelt må forventes å bli forstått og anvendt av engelske domstoler. Av denne 

grunn må avgjørelsen brukes med forsiktighet,126 men dette poenget ser ut til å være forbigått av 

flere forfattere.127  

 

I spørsmålet om adgangen til å påberope en MAC (eller annen) betingelse for å komme ut av et 

bindende bud kom panelet til at det måtte kreves en hendelse som nærmest tilsvarte «frustration». 

Panelet uttalte at det kreves «an adverse change of very considerable significance striking at the 

heart of the purpose of the transaction in question, analogous … to something that would justify 

                                                
124 En annen avgjørelse som også kun summarisk drøfter en MAC betingelse er National Westminster Bank Ltd v 

Halesowen Presswork Assemblies Ltd [1972] AC 785.  
125 http://www.thetakeoverpanel.org.uk  
126 Hooley, Material Adverse Change Clauses s. 325. 
127 F.eks. Richard Gray, Patrick Holmes and Kevin Muzilla, Why banks should look again at market flex and MAC 

clauses, 2003 Int’l Fin. L. Rev. 18 s. 20 og Stoltze og Svernlõv, R&R 2005 og The Economist, MAC the knife, 6. 

desember 2001 
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frustration of a legal contract.»128 Panelet har imidlertid kommet med en uttalelse i etterkant av 

WPP v Tempus som modererer den svært høye terskelen som ble oppstilt der.129  

 

4.3 Noen utgangspunkter for tolkingen av MAC betingelser etter engelsk rett 

I det følgende vil jeg forsøke å trekke opp noen utgangspunkter for tolkingen av MAC betingelser 

slik dettekan forventes å bli gjort av en engelsk domstol. 

 

4.3.1 Ordlydens naturlige mening 

Engelsk tolkingslæres «gylne regel» er at en kontrakts ordlyd skal forstås i dens naturlige språklige 

mening: «In construing all written instruments, the grammatical and ordinary sense of the words is 

to be adhered to, unless that would lead to some absurdity…».130 Ordlydens ordinære mening er den 

mening som ordet vanligvis tillegges enten generelt, eller innen en særskilt gruppe dersom en slik 

særlig betydning kan påvises i det aktuelle tilfellet.  

 

4.3.1.1 Klar ordlyd 

Engelsk kontraktsrett tillegger i utgangspunktet klar ordlyd avgjørende betydning. Dersom ordlyden 

tilstynelatende har en «plain meaning» vil dommeren normalt ikke gå nærmere inn på tolkingen av 

den, men legge den til grunn for partenes forpliktelser. Dette skulle bety at en klart definert MAC 

betingelse vil bli lagt til grunn av engelske dommere uten en nærmere tolking av avtalen. 

 

Sprørsmålet om hva som regnes som «klar ordlyd» er imidlertid diskutabelt. Blant engelske 

dommere er det nå større villighet til å ta hensyn til bakgrunnsinformasjon og kommersielle hensyn 

også i spørsmålet om ordlydens «klarhet»: 

 

«in his important judgment in [ICS] Lord Hoffmann made crystal clear that an ambiguity 
need not be established before the surrounding circumstances may be taken into account.»131  

                                                
128 City of London Takeover Panel, Offer by WPP Group plc for Tempus Group plc, 6. November 2001 para. 16. 
129 Se UK Takeover Panel Practice Statement no.  5, 2004, tilgjengelig på panelets hjemmeside. 
130 Grey v Pearson (1857) 6 HL Cas 61 s. 106. Se også Lewison, The Interpretation of Contracts s. 115. 
131 Westminster City Council v. National Asylum Support Service [2002], 1 W.L.R. 2956 para. 5. Se også McKendrick, 

Contract Law s. 418 og Peel, Interpretation s. 5: «on the whole, [there has] been a greater willingness to consider the 
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På denne bakgrunn vil en «klar ordlyd» først legges til grunn etter at den har blitt vurdert i forhold 

til dens faktiske bakgrunn og «business common sense».132 Hva som i det konkrete tilfellet skal til 

for at dommeren skal supplere en ordlyds vanlige forståelse med bevis om avtalens omstendigheter 

forøvrig er vanskelig å gi et konkret svar på. Det viktige er imidlertid at det ikke er noen prinsipiell 

begrensning i denne muligheten: 

 

«there is no conceptual limit to what can be regarded as background. It is not, for example, 
confined to the factual background but can include the state of the law […] or proved 
common assumptions which were in fact quite mistaken…»133 

 

Særlig om partenes prekontraktuelle forhandlinger og subjektive formål 

Ifølge Lord Hoffmann i ICS er det fortsatt ikke tillatt å føre bevis for partenes tidligere 

forhandlinger og subjektive formål som del av en avtales faktiske bakgrunn.134 Her må det 

imidlertid sondres mellom selve tolkingsprosessen og fastleggelsen av partenes kunnskap på 

tidspunktet for avtaleinngåelsen. Partenes forutgående forhandlinger og subjektive forståelse av 

avtalen vil nemlig kunne være egnet til å kaste lys over de faktiske omstendighetene rundt 

avtaleinngåelsen, og i denne sammenhengen vil bevis fra forutgående forhandlinger ha relevans:  

 

«when a formal contract is drawn up and signed, care must be taken to distinguish between 
admissible background evidence relating to the nature and object of the contractual venture 
and inadmissible evidence of the terms for which each party was contending in the course of 
negotiations.»135 

 

Partenes forutgående forhandlinger og subjektive formål og forståelse kan altså ikke benyttes 

direkte i tolkingen av MAC betingelsens innhold.136 I den grad det har kommet objektivt til uttrykk 

                                                                                                                                                            
background and the commercial purpose, even in cases where the words alone may have been thought to have a plain 

meaning.» 
132 Investors Compensation Scheme s. 912 
133 Bank of Credit and Commerce International v Ali para. 39, kursiv i original. 
134 «The law excludes from the admissible background the previous negotiations of the parties and their declarations of 

subjective intent.», se Investors Compensation Scheme s. 912 (Lord Hoffmanns tredje prinsipp). 
135 Lord Phillips MR i The Tychy para. 29. 
136 Se også Deutsche Genossenschaftsbank v Burnhope [1995] 1 W.L.R. 1580 s. 1587 hvor Lord Steyn uttaler at 

engelsk tolkingslære ikke dreier seg om å søke «the real intentions of the parties but to ascertain the contextual meaning 

of the relevant contractual language.» 
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vil imidlertid slik informasjon kunne få indirekte betydning ved at den belyser hva partene hadde til 

hensikt med avtalesituasjonen som sådan.137 Et eksempel er partenes felles forutsetninger som vil 

kunne være avgjørende for tolkingen dersom de belyser en felles forståelse av hva MAC 

betingelsen var ment å dekke. 

 

4.3.1.2 Uklar ordlyd 

Typisk for MAC betingelser er imidlertid at det oppstår tolkingstvil med hensyn til betingelsens 

ordlyd. Betydningen av vesentlighetsvilkåret er ofte uklart - det er en vag grense for hva som faller 

innenfor eller utenfor ordlydens språklige ramme. I slike tilfeller vil avgjørelsen av om et gitt 

faktum faller innenfor ordets naturlige mening være et faktisk spørsmål og vil ofte avhenge av den 

konkrete dommerens skjønn: 

 

«The use of ordinary language to convey meaning often involves subtle discriminations which 
for most people are intuitive rather than capable of lucid explanation. […] Perhaps this is 
what judges mean when they say that questions of construction are often matters of 
impression.»138  

 

Dette gjør det vanskelig å forutsi tolkningen av vage ord og uttrykk slik som f.eks. uttrykket 

«vesentlig» i MAC betingelsen. Vurderingen av dette beror på en objektiv vurdering av den faktiske 

endringen i forhold til de faktiske forholdene som forelå på tidspunktet for avtaleinngåelsen: «the 

question of materiality will be determined by the court on an objective basis, and evidence will be 

heard … as to the real materiality in this sort of situation.»139 Vurderingen avhenger dermed ikke av 

en parts subjektive oppfattelse av situasjonen. Hvilke bevis som tillates ført vil her kunne få 

avgjørende betydning.  

 

                                                
137 Jf Peel, Interpretation s. 5 og Bank of Credit and Commerce International v Ali  para. 8: «To ascertain the parties' 

intentions the court does not of course inquire into the parties' subjective states of mind but makes an objective 

judgment based on the materials already identified.» 
138 Hoffman J i Norwich Union Life Insurance Society v British Railways Board, [1987] 2 E.G.L.R. 137. Se Lewison, 

The Interpretation of Contracts s. 127. 
139 Hooley, Material Adverse Change Clauses s. 319. 
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4.3.2 Bestemmelsens rettslige sammenheng 

Både ved (tilsynelatende) klar og uklar ordlyd vil bestemmelsens rettslige sammenheng kunne være 

av betydning for tolkingen. Det vanskelig å overdrive betydningen av en bestemmelses kontekst.140 

Et ord kan ha ganske ulike betydninger fra en situasjon til en annen.141 I forhold til MAC 

betingelser vil momentet kunne spille inn i forhold til kontraktens øvrige definisjoner av 

«vesentlig» eller andre uttrykk (f.eks. dersom uttrykket «business conditions» går igjen i andre deler 

av avtalen).  Det vil også kunne få betydning hvilke øvrige risikoforhold som er plassert i avtalen. 

Etter omstendighetene kan MAC betingelsen bli forstått slik at den ikke er ment å dekke 

risikoforhold som allerede er, eller må anses å være, plassert gjennom avtalen.142 

 

4.3.3 Vesentlighetsvurderingens utgangspunkt 

Et konkret spørsmål knyttet til tolkingen av MAC betingelser er hvilket faktagrunnlag som skal 

ligge til grunn for vesentlighetsvurderingen. Spørsmålet er om MAC betingelsen skal vurderes etter 

den faktiske situasjonen på tidspunktet for avtaleinngåelsen eller etter motpartens fremstilling av 

dette.  

 

For MAC betingelser følger dette av betingelsens funksjon, jf over punkt 2.1. Betingelsers 

oppfyllelse er et objektivt spørsmål knyttet til det faktum betingelsen henviser til – enten har de 

angitte fakta inntrådt eller ikke. Spørsmålet påvirkes ikke av f.eks. hva partene visste eller hva de 

burde vite. Dersom en part i forbindelse med avtaleinngåelsen gav feil eller manglende 

opplysninger om situasjonen, vil dette kunne medføre «misrepresentation» og mulig 

erstatningsansvar, men det vil altså ikke påvirke spørsmålet om betingelsens oppfyllelse som 

sådan.143 

  

                                                
140 Lewison, The Interpretation of Contracts s. 141. Se også Bank of Credit and Commerce International v Ali  para. 8 

hvor det heter at avtalens bestemmelser bla. skal leses i lys av «the context of the agreement …».  
141 Lord Hoffmann uttalte i Charter Reinsurance Co Ltd v Fagan, [1996] 2 W.L.R 726 på s. 762 at «[b]ecause the 

meaning of words is so sensitive to syntax and context, the natural meaning of words in one sentence may be quite 

unnatural in another.» 
142 Beatson, Anson’s Law of Contract s. 548. 
143 Se Treitel, The Law of Contract s. 349. 
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Betydningen av den betingede partenes kunnskap 

I denne forbindelse reiste Levison v Farin et interessant poeng. Selger hevdet nemlig at kjøper ikke 

kunne påberope seg tapet i selskapets verdi fordi dette hadde kommet frem i forkant av 

avtaleinngåelsen («disclosed»). Her synliggjøres en viktig forskjell mellom betingelser og løfter, jf 

punkt 2.1 ovenfor. Løfter skaper som nevnt forventning, og denne forventningsinteressen beskyttes 

ved plasseringen av ansvar dersom løftet brytes.144 En parts forventning påvirkes imidlertid ikke 

bare av løftet isolert sett, men også av situasjonen løftet blir gitt i. Dersom løftet blir gitt i en 

sammenheng som bidrar til å moderere løftemottakers forvening kan dette medføre at 

løftemottakers beskyttede forventningsinteresse reduseres.145 I hvilken grad denne 

forventningsinteressen reduseres avhenger av en konkret vurdering, og i Levison v Farin fant 

dommeren at beskyttelsesinteressen var i behold siden kjøper ikke hadde fått konkret informasjon 

om bedriftens tapssituasjon. 

 

Betingelser skaper på den annen side ingen løftevirkning og heller ingen forventning – de er som 

nevnt deskriptive. Dette medfører at spørsmålet om deres oppfyllelse ikke påvirkes av partenes 

kunnskap eller lignende om forhold som kan få betydning for dens oppfyllelse. Spørsmålet om 

betingelsens oppfyllelse avhenger kun av de rent faktiske forholdene, og vil ikke påvirkes av f.eks. 

læren om «disclosure». I Levison v Farin ville dermed selger uansett ikke blitt hørt med at kjøper 

var klar over den problematiske situasjonen dersom MAC klausulen i stedet var en MAC betingelse 

– spørsmålet ville da utelukkende vært hvorvidt betingelsen faktisk var oppfylt eller ikke. 

 

4.3.4 Diskresjonær kompetanse til å avgjøre betingelsens oppfyllelse 

For å forsikre seg mot usikkerheten knyttet til tolkingen av MAC klausuler er det ikke uvanlig at 

løftegiveren forsøker å «sikre seg» kompetansen til å avgjøre om en vesentlig negativ endring har 

inntrådt eller ikke. Dette kan gjøres ved å innta i MAC betingelsen et ledd om at vilkårene i den er 

oppfylt dersom endringen «in the opinion of the party» er en vesentlig negativ endring. Ved et slikt 

ledd gjøres betingelsens oppfyllelse avhengig av den ene partens diskresjon, og spørsmålet i det 

følgende er hvordan slike klausuler vil bli forstått og anvendt av engelske domstoler. 

 

                                                
144 Dette visese bla. ved læren om consideration som sier at et løfte ikke er bindende før motparten har avgitt en 

motytelse i tillitt til det opprinnelige løftet. 
145 Woxholt, Avtalerett s. 66flg. 
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Tradisjonelt syn på diskresjonære betingelser 

Tradisjonelt anså engelske domstoler klausuler som gav den ene parten diskresjon, slik som 

«subject to the purchasers discretion» eller «subject to survey», for å uthule avtalens gyldighet. De 

tolket klausulene på ordet slik at virkningen ble som om det hadde stått «subject to contract», dvs. 

slik at ingen bindende avtale ennå var inngått og slik at «an intending purchaser could refuse to sign 

a contract if he were dissatisfied with a survey» uten å oppgi noen noen spesiell grunn for dette.146  

 

Nåværende syn på diskresjonære betingelser – «Ee v Kakar» 

Også her har det imidlertid vært en utvikling, og det finnes det nå støtte i rettspraksis for at parten i 

slike tilfeller ilegges en plikt til å foreta en vurdering basert på «bona fide» (lit. «god tro») 

grunner.147 Et eksempel på dette er avgjørelsen Ee v Kakar148 hvor kjøperen av et skip hadde tatt inn 

betingelsen «subject to survey» i avtalen, dvs. slik at overtakelsen av skipet var avhengig av at 

kjøperen foretok en for ham tilfredsstillende forundersøkelse. Domstolen tolket i dette tilfellet 

bestemmelsen innskrenkende og fant at den måtte forstås med den begrensningen at: 

 

«if a reasonable man would be satisfied with the report, … a purchaser would experience 
some difficulty in persuading a court that his failure to proceed with the contract was bona 
fide.»149 

 

Selv med en slik diskresjonær kompetanse i avtalen vil den ene parten altså ikke være fri til å gå fra 

avtalen av en hvilken som helst grunn. 

 

«Paragon Finance v Nash/Staunton» 

Et annet relevant tilfelle er Paragon Finance v Nash (og Staunton)150 hvor en långiver i to omganger 

hadde lånt ut penger til de saksøkte. Låneavtalene for begge forholdene inneholdt en klausul om 

                                                
146 Se Astra Trust Ltd v Adams and Williams [1969] 1 Lloyd’s Rep 81, Q.B.D og Lewison, The Interpretation of 

Contracts para. 15.04. 
147 Lewison, The Interpretation of Contracts s. 462. 
148 Ee v Kakar [1980] 40 P & CR 223. Tilsvarende var det i avgjørelsen Astra Trust Ltd inntatt en «subject to survey» 

betingelse for kjøpet av en yacht. Ifølge domstolen måtte «dissatisfaction» være bona fide. Andre tilsvarende 

avgjørelser er Hudson v Buck, [1877] 7 Ch D 683 og Marten v Whale, [1917] 2 KB 480. 
149 Ee v Kakar  s. 230. 
150  Paragon Finance v Nash and Staunton [2001] 2 All ER (Comm) 1025 
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variabel rentesats bestemt av långiveren. Etter en renteøkning hadde låntakerne nektet å betale fordi 

de mente økningen var for høy, og spørsmålet for domstolen var om långiveren uten begrensninger 

av lojalitet eller andre hensyn kunne påberope seg denne klausulen som grunnlag for renteendring. 

 

Court of Appeals fant at en begrensning i bestemmelsens anvendelse ikke kunne begrunnes i dens 

ordlyd. Det måtte likevel innfortolkes en begrensning slik at bestemmelsen ikke kunne brukes 

«dishonestly, for an improper purpose, capriciously or arbitrarily, or in a way in which no 

reasonable mortgagee, acting reasonably, would do.»151 Domstolen stilte med dette imidlertid ikke 

krav om «rimelig» anvendelse av bankens diskresjon, sett fra låntakernes side:  

 

«It is one thing to imply a term that a lender will not exercise his discretion in a way that no 
reasonable lender, acting reasonably, would do. It is unlikely that a lender who was acting in 
that way would not also be acting either dishonestly, for an improper purpose, capriciously or 
arbitrarily. It is quite another matter to imply a term that the lender would not impose 
unreasonable rates.(min kursiv)»152 

 

At en part skal foreta en vurdering i god tro fjerner ikke avgjørelsens subjektive element – «the 

matter may be left to the relevant party’s ”subjective decision”».153 Hvor omfattende 

begrensningene i slike tilfeller vil være avhenger av en konkret tolking. Selv om domstolen i 

Paragon Finance ikke stilte krav om en «rimelig» vurdering vil et slikt krav kunne følge av de 

konkrete forholdene i et annet tilfelle. 

 

Oppsummering diskresjonære betingelser 

Dersom domstolene hadde tatt diskresjonære betingelser på ordet ville den betinget forpliktede i 

realiteten stått fri til å gå fra avtalen på samme måte som om den hadde inneholdt en «subject to 

contract» klausul. Å innfortolke et vilkår om lojal, eller i noen tilfeller rimelig vurdering, innebærer 

imidlertid at reell avtalebinding inntrer slik at den berettigede kun kan gå fra avtalen dersom 

betingelsen etter en objektiv vurdering er oppfylt.  

 

Avgjørelsene nevnt ovenfor i dette avsnittet tyder på at også bestemmelser som gir en part 

diskresjon til å avgjøre hvorvidt en MAC betingelse er oppfylt eller ikke vil bli tolket og forstått 

                                                
151 Se ibid para. 40, 41 
152 Ibid para. 40, 41 og McKendrick, Contract Law s. 398. 
153 Treitel, The Law of Contract s. 65. 
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med et krav om en lojal og kanskje også rimelig vurdering.  Dette synspunktet finner støtte også i 

juridisk teori hvor det blant annet er uttalt at «the word [reasonable] is likely to be read into the 

clause whether it expressly appears or not.»154 Hva som i det enkelte tilfellet representerer en lojal 

eller rimelig vurdering må avgjøres konkret. 

 

4.3.5 Oppsummering av MAC betingelsers tolkning i engelsk rett 

For å oppsummere tolkingen av MAC betingelser i engelsk rett må det sies at innholdet i 

bestemmelsens vilkår i hvert enkelt tilfelle avhenger av en konkret vurdering av ordlyd, faktisk og 

rettslig sammenheng. Et konkret tolkingsresultat fra en avgjørelse er ikke nødvendigvis være 

overførbart til en annen.155 Resultatet er dermed svært vanskelig å forutse, både generelt og i 

konkrete saker: 

 

«There can be no legal certainty as to whether any given set of circumstances will be 
determined by a court to constitute a material adverse change. Ultimately the question of 
materiality will be determined by the court on an objective basis, and evidence would be 
heard […] as to the real materiality in this sort of situation»156 

 

Stikk i strid med den forutberegnelighet man er vant med å finne i engelske kontrakter, er MAC 

betingelsen veldig lite forutsigbar. Dette er særlig på grunn av bestemmelsens generelle og åpne 

vurderingsnorm som gir rom for dommeren til å legge et bredt bevisgrunnlag til grunn for en 

helhetlig skjønnspreget vurdering. 

  

Spørsmålet i det følgende blir hvilke virkninger MAC betingelsen får dersom vilkårene i den er 

oppfylt. 

 

4.4 Generelt om betingelser i engelsk rett 

Etter at spørsmålet om MAC betingelsens rettsfaktaside er avgjort blir spørsmålet hvilke 

rettsvirkninger betingelsen får.  

                                                
154 Hooley, Material Adverse Change Clauses s. 315. 
155 Se blant annet uttalelsen i Southern Water Authority v Nature Conservatory Council [1992] 1 WLR 775 på s. 781: 

«No useful progress can be made […] by inquiring what meaning the courts have given [to a particular word] in 

reported cases, for they draw their meaning entirely from the purpose for which and the context in which they are 

used.» (sitert i Hooley, Material Adverse Change Clauses s. 316). 
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«Conditions precedent» 

Betingelser i engelsk rett kalles med et samlebegrep «contingent conditions» og suspensive 

betingelser kalles «conditions precedent».157 Definisjonen av conditions precedent i engelsk rett er 

en avtalebestemmelse som gjør en avtalt rettsvirkning avhengig av fremtidige og usikre hendelser 

slik at en avtalt rettsvirkning inntrer ved betingelsens oppfyllelse.158 Begrepet betingelse avgrenses 

mot formelle betingelser for avtalers inngåelse slik som tilbud og aksept og mot 

vederlagsforutsetningen.  

 
Forståelsen av betingelser i engelsk rett vanskeliggjøres av at uttrykket «condition» har svært ulike betydninger 

avhengig av sammenhengen uttrykket brukes i.159 Som påpekt av Lord Denning MR er den egentlige betydningen av 

uttrykket «condition» «something demanded or required as a prerequisite to the granting or performance of something 

else.», dvs. en betingelse i teknisk forstand.160 Til tross for dette har en annen forståelse en svært lang tradisjon, nemlig 

at «conditions» er vilkår i avtalen som, dersom de brytes, fører til at den uskyldige parten kan heve («terminate») 

avtalen.161 I disse tilfellene brukes uttrykket i motsetning til «warranty» som også betegner et vilkår i avtalen, men hvor 

den uskyldige parten kun kan kreve erstatning dersom vilkåret brytes.162  

 

Det bør også bemerkes at uttrykket «conditions precedent» i noen sammenhenger, og særlig i eldre engelske dommer, 

ikke viser til betingelser i betydningen gjengitt over, men derimot henviser til et avtalevilkår med løftevirkning, altså en 

«promissory condition precedent».163 

 

                                                                                                                                                            
156 Hooley, Material Adverse Change Clauses s. 319. 
157 Treitel, The Law of Contract s. 62. Motsatt er «conditions subsequent» betingelser hvor de avtale rettsvirkningene 

opphører ved betingelsens oppfyllelse.  
158 Jf f.eks. Edwin W. Patterson, Constructive Conditions in Contracts, 42 Colum. L. Rev. 903 (1942): «The condtition 

then denotes facts (events or occurrences) and connotes legal consequences.» (min kursivering) 
159 Se f.eks. Stoljar LQR 1953 s. 486-487 som identifiserer hele 12 ulike betydninger. 
160 Schuler v Wickman s. 850. Se også Sir Guenter Treitel, Conditions and Conditions Precedent, 106 LQR 185 (1990) 

hvor han uttaler (på s. 185) at «One might even regret the fact that the common law uses the expression “condition” in a 

promissory sense at all; but the usage is deeply embedded in the relevant legislation and case-law.» 
161 Jf Hongkong Fir Shipping Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [1962] 2 Q.B. 26 
162 Se nærmere Treitel, The Law of Contract s. 768. 
163 Se f.eks. Bentsen v Taylor Sons & Co (No. 2) [1893] 2 QB 274 s. 281. 
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Betingelsers vilkår 

En betingelse skal etter engelsk rett henvise til en begivenhet som både er uviss og fremtidig. 

Betingelsen skal med andre ord være objektivt uviss på tidspunktet for avtaleinngåelsen.164 En 

hvilken som helst handling eller hendelse kan være en betingelse forutsatt at den er uviss.165 For 

øvrig kan en betingelse knyttes til en hendelse eller handling som er helt eller delvis innenfor en av 

partenes kontroll, en tredjeparts kontroll eller utenfor noens kontroll.166 

 

4.5 Svevende betingelser 

En suspensiv betingelses mest umiddelbare rettsvirkning etter engelsk rett er at løftegivers 

ytelsesplikt suspenderes inntil den suspensive betingelsen er oppfylt:  

 

«Where an agreement is subject to a contingent condition precedent, there is, before the 
occurence of the condition, no duty on either party to render the principal performance 
promised by him…»167 

 

Normalt vil det heller ikke foreligge noen plikt for partene til å sørge for at betingelsen inntreffer. 

En slik plikt må i så fall gå frem av avtalen ved at en av partene har avgitt et løfte om en 

innsatsforpliktelse eller et løfte om en resultatforpliktelse i forhold til betingelsens oppfyllelse.168  

 

Betinget, men likevel bindende avtaleforpliktelse 

I perioden frem til betingelsens avklaring oppstår ikke de betingede virkningene. Dette innebærer 

imidlertid ikke at partene er fri til å handle som de vil – både løftegiver og løftemottaker er bundet 

av det betingede løftet.169 Partene kan dermed ikke foreta disposisjoner som senere vil gjøre det 

                                                
164 Halsbury’s Laws of England, Volume 9(1): Contract, 4th ed. sec. 962. Kritisert av Stoljar LQR 1953 s. 496-500 hvor 

forfatteren hevder at vilkårene fremtidighet og usikkerhet har blitt utviklet på bakgrunn av sivilrettslig doctrine hvor 

slike vilkår ifølge forfatteren gir mening. I common law hevder han imidlertid at vilkårene ikke gir god mening, blant 

annet på grunn av et «completely different framework where no need for a doctrine of uncertainty could in fact arise». 
165 Bestemmelser som gir et løfte virkning etter at en viss tid har gått, f.eks. 30 dager, er dermed ikke betingelser, men 

tidsbestemmelser. I romersk rett kalles dette en «dies», se Zimmermann, Law of Obligations s. 741 flg. 
166 Farnsworth II s. 415 og Halsbury’s sec. 963. 
167 Treitel, The Law of Contract s. 62-63. 
168 Dersom den ene parten lover at en betingelse skal oppfylles, dvs. inntar en promissory (contingent) condition, vil 

løftet kunne møtes med sanksjoner (erstatning) dersom det brytes. 
169 Se f.eks. North Sea Energy Holdings NV v Petroleum Authority of Thailand [1999] 1 All E.R. (Comm.) 173. 
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umulig å oppfylle det betingede løftet. Dette fremgår blant annet av Lord Cockburns votum i 

avgjørelsen Stirling v Maitland: 

 

«I look on the law to be that if a party enters into an arrangement which can only take effect 
by reason of the continuance of a certain state of circumstances, there is an implied 
engagement on his part that he shall do nothing of his own motion to put an end to that state 
of circumstances, under which alone that arrangement can be operative.»170 (min kursiv) 

  

En selger av en virksomhet kan altså ikke selge virksomheten til en utenforstående tredje part 

dersom han allerede er betinget forpliktet til å selge virksomheten. Dersom en part foretar 

disposisjoner mens betingelsen er svevende som fører til at oppfyllelse av det betingede løftet blir 

umulig, vil dette kunne medføre erstatningsansvar.171 

 

Ingen plikt til å sørge for betingelsens oppfyllelse 

Selv om partene ikke kan foreta disposisjoner som på tidspunktet for betingelsens eventuelle 

oppfyllelse vil umuliggjøre avtalens korrekte oppfyllelse, innebærer dette ikke at de er forpliktet til 

å sørge for betingelsens oppfyllelse.  

 

I noen tilfeller vil riktignok engelske domstoler ilegge en av partene en slik positiv handleplikt. 

Dette har f.eks. hendt i saker hvor avtaler har vært betinget av at selger oppnår eksportlisens,172 

byggetillatelse173 eller lignende. I disse sakene har domstolene pålagt selgeren en plikt til å gjøre sitt 

beste for å sørge for at betingelsen ble oppfyllelt.174 

 

Det må imidlertid sondres mellom disse eksemplene og MAC betingelser. For det første hviler 

betingelsens oppfyllelse i de nevnte tilfellene på løftegivers egne handlinger (potestative 

betingelser) mens typiske MAC hendelser normalt ligger utenfor partenes kontroll (kausale 

                                                
170 Stirling v Maitland, [1864] 5 B. & S. 841. 
171 Se Halsbury’s sec. 969 fotnote 8: «But if it can be shown that the other party would in any event (and apart from the 

consequences of his acceptance of a repudiation) have been unable to perform his side of the contract, he will at most be 

entitled to nominal damages…». 
172 Brauer & Co (Great Britain) v James Clark (Brush Materials) [1952] 2 All E.R. 497. Se også Anglo-Russian 

Merchant Traders Ltd v John Batt & Co (London) Ltd [1917] 2 KB 679 
173 Hargreaves Transport Ltd v Lynch, [1969] 1 W.L.R. 215 
174 Se også A.G. Guest, Benjamin’s Sale of Goods, 6th ed. 2003 § 18-293. 
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betingelser). Dette fører til at en handleplikt i forhold til betingelsens oppfyllelse i de fleste tilfeller 

ikke er særlig praktisk.175  

 

For det andre må det sondres i forhold til hvilken part som har inntatt betingelsen. Dersom 

betingelsen er inntatt av kjøper eller långiver (som er vanlig) vil hendelsene, dersom de ligger 

innenfor noen av partenes kontroll, normalt ligge helt eller delvis innenfor selgers eller låntakers, 

dvs. motpartens, kontroll. Det vil si at den parten som har avgitt det betingede løftet uansett ikke vil 

ha kontroll over forholdene, og det finnes ikke støtte for at den ene partenes betingelse fører til en 

handleplikt for den andre parten såfremt dette ikke fremgår av avtalen. 

 

Basert på det ovenstående er det ikke sannsynlig at domstolene vil innfortolke en postitiv plikt til å 

oppfylle en MAC betingelse dersom dette ikke er kommet direkte til uttrykk i avtalen mellom 

partene. 

  

4.6 Ikke-oppfylte betingelser 

Dersom betingelsen ikke oppfylles innen tidsfristen for dens oppfyllelse, eller det blir klart at den 

ikke vil kunne oppfylles innen denne tidsfristen, vil den betingede forpliktelsen aldri bli virksom.176 

En betingelse er ikke et løfte og en ikke-oppfylt betingelse representerer derfor i seg selv ikke noe 

kontraktsbrudd. Siden den betingede forpliktelsen ikke inntrer oppstår det heller ingen 

erstatningsplikt som følge av betingelsens ikke-oppfyllelse.177 

 

                                                
175 Men det kan selvsagt tenkes unntak hvor en MAC hendelse ligger helt eller delvis innenfor den ene partens kontroll. 
176 Se Gibson LJ i Total Gas Marketing Ltd v Arco British Ltd, (1998) 95(5) L.S.G. 28, C.A. (anket til HL, [1998] 2 

Lloyd’s Rep 209): Suspensive betingelser er «states of affairs which, if they do not exist at a designated time, either 

automatically bring the contract to an end or suspend the obligations thereunder.».  
177 J. Beatson, Anson’s Law of Contract, 28th ed. 2002 s. 137. Se også Stoljar LQR 1953 s. 496: «Thus, whilst the 

promisor may either perform or break his promise, the condition itself can neither be broken nor performed: a condition 

can either happen (or be fulfilled) or not happen (or not be fulfilled).» 

 Kun i forhold til bi-forpliktelser kan det bli tale om kontraktsbrudd med erstatningsansvar som mulig 

rettsfølge. Det er imidlertid ikke tale om erstatning for betingelsens manglende oppfyllelse som sådan, se Treitel, The 

Law of Contract s. 66: «It is submitted that the correct result in cases of this kind [dvs. ved brudd på biforpliktelser, min 

anm] is to award damages for breach of the subsidiary obligation: in assessing such damages, the court can take into 

account the possibility that the condition might not have occured, even if there had been no such breach.» 
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4.6.1 Hva virker betingelser generelt i forhold til? 

En suspensiv betingelse kan virke utsettende på hele avtalen eller på en av pliktene som følger av 

avtalen.178 Dersom betingelsen utsetter virkningen av hele avtalen vil ingen plikter eller rettigheter 

som følger av denne bli virksomme før betingelsen oppfylles. Dersom betingelsen derimot 

suspenderer kun en (eller noen) av ytelsespliktene som følger av avtalen, vil avtalens øvrige (og 

ubetingede) ytelsesplikter og rettigheter umiddelbart bli virksomme, mens den betingede 

ytelsesplikten ikke blir virksom før betingelsen oppfylles.  

 

I utgangspunktet må det være opp til partene selv å avgjøre hva betingelsen skal virke utsettende i 

forhold til – enten en enkelt avtaleforpliktelse eller hele avtalen. En betingelse er i essens en 

kvalifisering av et løfte, og et løfte kan knytte seg til en enkelt av avtalens forpliktelser eller det kan 

knytte seg til avtalebindingen som sådan – man kan f.eks. gi en betinget underskrift. Hvilket 

alternativ partene har valgt blir dermed et spørsmål om avtaletolking.179 

 

Dersom betingelsen er knyttet til et av løftene i avtalen vil dette i utgangspunktet ikke ha virkning 

for avtalens øvrige forpliktelser.  I noen tilfeller, f.eks. i avtaler om virksomhetsoverdragelser og 

låneavtaler, vil imidlertid det betingede løftet (f.eks. overtakelse eller låneutbetaling) utgjøre 

avtalens klare hovedforpliktelse mens dens øvrige plikter og rettigheter representerer biforpliktelser. 

I slike tilfeller blir det et spørsmål om hovedforpliktelsens ikke-inntreden medfører bortfall av 

kontraktens øvrige (ubetingede) forpliktelser. 

 

I avtaler mellom kommersielle parter vil det normalt være avtalt hva som skal skje dersom 

betingelsen ikke oppfylles. Vanligvis har partene inntatt en bestemmelse som sier at partene da kan 

heve det resterende avtaleforholdet (med unntak av konfidensialitetsbestemmelser og lignende) eller 

det er bestemt at avtaleforholdet i helhet automatisk faller bort. Spørsmålet i det neste avsnittet blir 

hva som skjer dersom partene ikke har avtalt konsekvensene av betingelsens ikke-oppfyllelse. 

 

                                                
178 Treitel, The Law of Contract s. 63 og Michael Furmston, Takao Norisada og Jill Poole, Contract Formation and 

Letters of Intent, 1998 s. 200. 
179 Som f.eks. i North Sea Energy Holdings NV v Petroleum Authority of Thailand, [1997] 2 Lloyd’s Rep 418 (QBD) s. 

427: «It is therefore a question of the construction of the agreement and the side letter as to whether the provision of the 

side letter was a condition precedent to the agreement taking effect at all or a condition precedent to the performance of 

the main obligations.» 
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4.6.2 Hva virker MAC betingelsen i forhold til? 

I avtaler som inneholder MAC betingelser vil normalt hovedforpliktelsen, f.eks. gjennomføringen 

av closing eller utbetalingen av lånet, suspenderes inntil betingelsen oppfylles. Isolert sett kan dette 

kanskje tyde på at MAC betingelsen, i alle fall i avtaler som involverer closing, må ses som en 

betingelse for hele avtaleforholdet som sådan.  

 

Mot dette, og for å se MAC betingelsen som betingelse kun for en av avtalens forpliktelser, taler 

imidlertid det forhold at partene i mellomperioden typisk vil være bundet på flere måter i tillegg til 

den betingede forpliktelsen om closing eller utbetaling. Forpliktelsene i denne perioden inkluderer 

avtalefestede og andre biforpliktelser knyttet til avtalegjennomføringen slik som bestemmelser om 

konfidensialitet, opplysnings- eller undersøkelsesplikter, bestemmelser som søker å forhindre 

konkurrerende budgivere («no-shop» etc.) og bestemmelser som sier noe om hva som skal skje 

dersom betingelsen for transaksjonen ikke oppfylles («termination fee» etc.). Det kan videre oppstå 

sekundærforpliktelser dersom disse biforpliktelsene brytes i løpet av perioden. Dersom avtalen ikke 

blir bindende før MAC betingelsen oppfylles vil heller ikke slike forpliktelser bli bindende før 

dette.  

 

Dersom man velger å se MAC betingelsen som betingelse for hele avtaleforholdet vil dens ikke-

oppfyllelse medføre at avtalen som sådan aldri inntrer. Videre vil det ikke kunne oppstå 

kontraktsbrudd i perioden frem til betingelsens avklaring. I avtaleforhold hvor partene ilegges 

plikter i perioden frem til betingelsens oppfyllelse må det riktige derfor være å anse MAC 

betingelsen kun som betingelse for avtalens hovedforpliktelse og ikke for hele avtaleforholdet som 

sådan. 

 

4.6.3 Konsekvensene av MAC betingelsens ikke-oppfyllelse 

Dersom MAC betingelsen betinger hovedforpliktelsen i et allerede bindende avtaleforhold, blir det 

neste spørsmålet hva som skjer med avtalen for øvrig dersom denne betingelsen ikke oppfylles. 
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4.6.3.1 Total Gas Marketing v Arco 

Det er støtte i engelsk rett for at en betingelses manglende oppfyllelse vil kunne føre til et bortfall 

av hele avtalen hvor den betingede forpliktelsen er den sentrale.180 Dette uttrykkes av Lord Slynn of 

Hadley i Total Gas Marketing v Arco hvor han påpeker sammenhengen mellom «conditions»181 i 

engelsk rett og «conditions precedent»: 

 

«I agree […] that it is important to keep promissory and contingent conditions separate but in 
my opinion [and in this case, min anm.] there is a common factor. If the provision in an 
agreement is of fundamental importance then the result […] of the event not happening […] 
may be that the contract […] terminates. That may be so, whether the parties expressly say so 
or not. 
[…] 
In my opinion it depends on the proper construction of the contract as to whether on the non-
happening of the event the […] contract ceases to bind.»182 (mine kursiv) 

 

Resultatet i avgjørelsen ble at avtalen ikke lenger var bindende for Total. På generell basis ble det 

slått fast at konsekvensene for resten av avtalen dersom en betingelse for avtalens hovedforpliktelse 

ikke oppfylles, må bero på en tolkning av avtalen. 

 

4.6.3.2 North Sea Energy Holdings NV v Petroleum Authority of Thailand  

Et eksempel på en situasjon hvor domstolen måtte tolke avtalen for å finne kosekvensene av en 

betingelses manglende oppfyllelse, finnes i avgjørelsen North Sea Energy Holdings NV v 

Petroleum Authority of Thailand («PTT»).183 Her hadde partene inngått en avtale om leveranse av 

olje som inneholdt forpliktelser for partene allerede fra inngåelsestidspunktet, blant annet med 

hensyn til spesifisering av ytelsen.184 Hovedytelsen, nemlig leveringen av oljen, var imidlertid 

betinget av en godkjennelse fra produsenten, et Saudi-Arabisk produksjonsselskap. Da det viste seg 

at den nødvendige godkjennelsen fra produsenten uteble oppstod spørsmålet om avtalen i sin helhet 

måtte falle bort. 

                                                
180 I forhold til avtalens øvrige forpliktelser virker den suspensive betingelsen som en resolutiv betingelse, se Treitel, 

The Law of Contracts s. 63. 
181 Det vil si fundamentale avtalevilkår (løfter) som ved brudd gir medkontrahenten rett til å heve avtalen og kreve 

erstatning. Motsetningen er «warranties» som kun gir medkontrahenten rett til erstatning, se Treitel, The Law of 

Contract s. 762 flg og Schuler v Wickman. 
182 Total Gas Marketing Ltd v Arco British Ltd, [1998] 2 Lloyd’s Rep 209 HL s. 215. 
183 North Sea Energy Holdings (QBD)  
184 Ibid 419. 
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Ifølge avgjørelsen i Court of Appeals var avtalen bindende allerede fra undertegning med både 

plikter og rettigheter for partene, «but both parties were discharged from further performance of 

agreement if the confirmation was not provided […]» (min kursiv).185  At forpliktelsen til å oppfylle 

avtalen som helhet falt bort innebar imidlertid ikke at allerede oppståtte kontraktsbrudd fra kjøpers 

side (manglende medvirkning) også bortfalt. Domstolen fant i dette tilfellet at PTT var 

erstatningsansvarlig overfor selgeren for alle kontraktsbrudd som forelå innen tidspunktet for 

avtalens opphør (dvs. tidspunktet da det ble klart at betingelsen ikke kunne oppfylles). PTT kunne 

imidlertid ikke bli ansvarlige for påståtte brudd etter dette tidspunktet.  

 

4.6.3.3 Konklusjon 

Dersom avtalen pålegger partene plikter i perioden frem mot dens oppfyllelse vil MAC betingelsen 

måtte anses å være en betingelse kun for avtalens hovedforpliktelse, og ikke for hele avtaleforholdet 

som sådan. Dette innebærer at partene kan bli ansvarlige for kontraktsbrudd også i perioden frem til 

betingelsens eventuelle oppfyllelse eller ikke-oppfyllelse. 

 

Om avtaleforholdets øvrige ytelsesplikter faller bort ved betingelsens ikke-inntreden beror på en 

nærmere tolkning av avtalen. Normalt vil imidlertid dette bli resultatet hvor det er avtalens 

hovedforpliktelse som er betinget.186 Ytelsespliktens bortfall innebærer imidlertid ikke at ansvaret 

for allerede foreliggende kontraktsbrudd også faller bort.  

 

4.6.4 Avkall 

Spørsmålet er så om den betinget forpliktede på tross av at en vesentlig negativ endring har 

inntruffet likevel kan kreve å gjennomføre transaksjonen ved å gi avkall på betingelsen. 

 

Avtalt rett til avkall 

Normalt gis partene en rett til avkall i avtalen. Betingelsene utformes gjerne slik at de må bli «met 

or waived» eller lignende. I slike tilfeller er det klart at den part som har inntatt en betingelse for sitt 

                                                
185 Ibid 
186 Med unntak for bestemmelser som partene på forhånd har avtalt skal «overleve» i situasjoner hvor avtalen, som 

følge av heving eller andre grunner faller bort.  
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løfte kan velge å se bort fra betingelsen i tilfellet de betingende omstendighetene ikke inntreffer. 

Spørsmålet i dette avsnittet blir derfor om partene også har rett til dette på tross av at det ikke er 

hjemlet i avtalen. 

 

Utgangspunktet hvor avkall ikke er avtalt 

Et alminnelig utgangspunkt i engelsk rett er at en løftegiver ensidig kan gi avkall på en betingelse 

dersom betingelsen «is for that party’s own benefit, i.e., only if that party is the obligor that owes 

the duty that is subject to the condition.»187 Dersom en betingelse virker til det gode for begge 

parter blir derimot stillingen at ingen av dem ensidig kan gi avkall på betingelsen med bindende 

virkning for motparten. Dette følger av avgjørelsen i Heron Garage Properties Ltd v Moss hvor en 

betingelse «did not confer rights only on the purchasers and could not, therefore, be waived 

unilaterally by them.»188 Testen for å avgjøre hvorvidt en betingelse virker til den ene eller andre 

partens fordel er ifølge Brightman J: 

 

«If it is not obvious on the face of the contract that the stipulation is for the exclusive benefit 
of the party seeking to eliminate it, then in my opinion it cannot be struck out unilaterally»189 

 

Konklusjon 

Om en MAC betingelse kan gis avkall på vil etter dette bero på en konkret tolkning av betingelsen 

og hvorvidt denne virker kun til den ene partens fordel eller til begge parters fordel. Normalt vil 

MAC betingelser knytte seg til løftegivers ytelsesplikt alene slik at betingelsen virker til denne 

partens eksklusive fordel med den følge at betingelsen kan frafalles. I tilfeller hvor begge parters 

løfte er betinget av at ingen vesentlige negative endringer har inntrådt vil imidlertid betingelsens 

ikke-oppfyllelse kunne påberopes av begge parter, og ingen av partene vil dermed kunne gi ensidig 

avkall på betingelsen.  

 

                                                
187 Walton J. i saken Ee v Kakar s. 231: «It is of course well settled that a party to a contract can waive a condition 

wholly in his favour.» 
188 Heron Garage Properties Ltd v Moss and Another, [1974] 1 W.L.R. 148 s. 149. 
189 Ibid s. 154. 
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4.7 Oppfylte betingelser 

Dersom betingelsen oppfylles blir dens betingede løftevirkninger umiddelbart virksomme og 

forpliktelsen inntrer som avtalt. Spørsmålet om betingelsers oppfyllelse i engelsk rett et objektiv 

spørsmål – hva partene selv tror eller mener er for betingelsens rettsvirkninger likegyldig. Dersom 

de betingende hendelsene eller omstendighetene inntreffer blir de betingede løftene virksomme og 

vice versa, jf punkt 4.3.2 over. 

 

4.8 Oppsummering og konklusjon 

Dersom vilkårene i MAC betingelsen er oppfylt er konklusjonen at den betinget forpliktede kan 

trekke seg fra avtalen – den betingede forplitelsen vil aldri oppstå.  

 

Spørsmålet om vilkårene er oppfylt vil imidlertid kunne være svært vanskelig å forutse. I denne 

vurderingen vil dommeren ha adgang til å veie flere forhold mot hverandre, også forhold som ligger 

«utenfor kontrakten», dvs. dens tilblivelse, rettslige og faktiske sammenheng og omstendighetene 

for øvrig. Partenes forutgående forhandlinger og etterfølgende handlinger vil imidlertid ikke tillates 

ført som grunnlag for partenes avtale. Forutgående forhandlinger vil likevel kunne tjene som bevis 

for avtalens faktiske omstendigheter i tolkingen av denne. Utfallet av vurderingen av om MAC 

betingelsen er oppfylt er dermed vanskelig å spå. Dette gjelder også i tilfeller hvor partene har 

overlatt dette spørsmålet til den ene parts diskresjon, da domstolene i slike tilfeller vil innfortolke et 

visst krav til lojal eller fornuftig bedømmelse. 

 

MAC betingelser i engelsk rett fungerer dermed som en nokså risikabel siste utvei i tilfeller hvor en 

avtales forretningmessige lønnsomhet er falt bort. De gir den betinget forpliktede part et vanskelig 

valg: skal vedkommende påberope sin rett og risikere at en tredje instans finner at han eller hun tok 

feil med den konsekvens at vedkommende kommer i kontraktsbrudd? Eller skal vedkommende part 

forsøke å komme frem til en løsning med motparten hvor han eller hun får delvis utteling for den 

usikkerhet som også skapes hos motparten knyttet til anvendelsen a MAC betingelsen. Det lave 

antallet rettsavgjørelser om slike bestemmelser kan peke i retning av at partene ofte velger det siste 

alternativet.  
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5 MAC betingelser i amerikansk rett 

Amerikansk kontraktsrett er i stor grad bygget på engelsk kontraktsrett, og en fremstilling av de to 

systemene vil derfor inneholde mange av de samme elementene. Amerikansk kontraktsrett har 

imidlertid utviklet seg noe annerledes enn engelsk kontraktsrett, og det har dermed oppstått noen 

forskjeller som vil kunne få betydning for tolkingen og anvendelsen av MAC betingelser. 

 

Et problem ved å fremstille amerikansk kontraktsrett er at en felles «amerikansk kontraktsrett» ikke 

eksisterer i ordets rette forstand – det som finnes er de ulike amerikanske statenes kontraktsrett, og 

her kan det være betydelige forskjeller.190 Likevel opereres det med en «felles størrelse» for 

konktraktsrettens vedkommende, og et utslag av denne er f.eks. samlingen av kontraktsregler som 

utgis av «The American Law Institute», Restatement 2d on Contracts. Samlingen har ikke formelt 

sett status som rettskilde, men anses i praksis for å gi uttrykk for gjeldende rett.191 Det ville ikke 

være mulig, og heller ikke ønskelig, å behandle alle fasettene av amerikansk kontraktsrett. Jeg vil 

derfor i det følgende holde meg til de generelle reglene slik dette er gitt uttrykk for i den sentrale 

litteraturen. 

 

Begrunnelsen for å behandle amerikansk rett i tillegg til engelsk rett hviler delvis på at det er noen 

forskjeller mellom de to rettssystemene. Vel så viktig er det imidlertid at rettspraksis om MAC 

klausuler (i vid forstand) i første rekke finnes fra amerikanske domstoler, og det synes som om slike 

bestemmelser først og fremst anvendes der hvor amerikanske selskaper på ulike måter er involvert i 

transaksjonen. Amerikansk kontraktsrett får på denne måten en særlig relevans for forståelsen av 

MAC betingelser.192 

 

5.1 Utgangspunktene for avtaletolking i amerikansk rett 

Jeg vil i det følgende gi en tilsvarende oversikt over utgangspunktene for amerikansk kontraktsrett 

som jeg gav for engelsk retts vedkommende i punkt 4.1 ovenfor. På punkter hvor løsningene er 

                                                
190 Charles L. Knapp, Contract Law i Fundamentals of American Law, Alan B. Morrison (ed.), New York 1996 s. 201 
191 Knapp, Contract Law s. 203. 
192 Til tross for at det også her finnes svært få avgjørelser som faktisk omhandler MAC betingelser. 
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sammenfallende vil jeg nøye meg med en konstatering av dette og en henvisning til de relevante 

amerikanske kildene. På de punktene hvor løsningene vil kunne være avvikende vil jeg imidlertid 

foreta en fullstendig drøftelse.  

 

Som engelsk kontraktsrett kan amerikansk kontraktsrett sies å hvile på to «grunnpilarer», nemlig 

regelen om «parol evidence» og «the four corner rule». Amerikansk rett har imidlertid en noe annen 

tilnærming til hva som danner grunnlaget for partenes avtale enn engelsk rett. 

 

5.1.1 «The four corner rule» 

Regelen om «four corners»193 i amerikansk rett kan sammenlignes med den tilsvarende regelen i 

engelsk rett. Den går ut på at dersom en skreven avtale blir funnet å være «plain and 

unambiguous»194 vil den bli gitt effekt etter sitt innhold og domstolen har i en slik situasjon ikke 

adgang til å foreta en nærmere tolkning av bestemmelsen. Regelen anfører en to-leddet prosess hvor 

dommeren i første omgang tar stilling til ordlydens «klarhet». Deretter, dersom ordlyden er uklar, 

går dommeren videre til selve tolkingsprosessen for å avgjøre hva kontraktens ordlyd virkelig 

innebærer.  

 

Kontekstuell tilnærming 

Regelens innhold og betydning er omdiskutert,195 men generelt kan man si at de fleste delstater 

praktiserer en slags «”modified objectivist” or ”contextual” approach»196 hvor man også i 

tolkingens første prosess trekker inn forholdene rundt kontraktens inngåelse for å bringe klarhet i 

ordlydens innhold. Farnsworth oppsummerer rettstilstanden slik: 

 

«In its search for [the plain] meaning, the court is free to look to all the relevant circumstances 
surrounding the transaction. This includes the state of the world, including the state of the 
law, at the time. It also includes all writings, oral statements, and other conduct by which the 

                                                
193 Denne kalles normalt «the plain meaning rule» i amerikansk sammenheng, jf Apponi v Sunshine Biscuits, 652 F2d 

643 (6th Cir 1981) s. 647: «[the] plain and ordinary meaning’ doctrine s at the heart of contract construction.» For å 

unngå forvirring holder jeg meg her til den vanlige engelske terminologi. 
194 IBP v Tyson para.143 (1). 
195 For to motsatte syn, se Arthur L. Corbin, The Parol Evidence Rule, 53 Yale L.J 603 (1944), s. 622 og Pursue Energy 

Corp v Perkins, 558 So. 2d 249 (Miss 1990). 
196 Rowley (1999-2000) s. 84. 
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parties manifested their assent, together with any prior negotiations between them and any 
applicable course of dealing, course of performance, or usage. The entire agreement, 
including all writings, should be read together in the light of all the circumstances. Since the 
purpose of this inquiry is to ascertain the meaning to be given to the language, there should be 
no requirement that the language be ambiguous, vague, or otherwise uncertain before the 
inquiry is undertaken.»197 

 

5.1.2 «The parol evidence rule»  

Som i engelsk rett vil regelen om «parol evidence» også etter amerikansk rett i visse tilfeller stenge 

for bevis som er egnet til å motsi en skreven avtales eksplisitte bestemmelser. Den kan også i noen 

tilfeller stenge for bevis for utfyllende bestemmelser på punkter hvor den skrevne avtalen er taus.  

 

Spørsmålet om «integration» 

Avgjørende for anvendelsen av regelen om «parol evidence» etter amerikansk rett er hvorvidt 

avtalen anses å være «completely integrated», «partially integrated» eller «unintegrated». Avtalen 

regnes for å være «unintegrated» dersom partene mente at avtalen verken skulle være endelig eller 

uttømmende. Dersom domstolen kommer til at avtalepartene har ment at avtalen skal være endelig 

og uttømmende regnes den som «completely integrated». Dersom domstolen kommer til at partene 

har ment at avtalen skal være endelig, men ikke nødvendigvis uttømmende i alle henseender, regnes 

avtalen for å være «partially integrated».198  

 

Regelen om «parol evidence» vil kun føre til eksklusjon av bevis dersom dommeren finner at 

kontrakten er helt eller delvis «integrated» og dersom ordyden er «plain and unambiguous». I 

tilfeller hvor avtalen er endelig, men ikke uttømmende, er det adgang til å føre bevis som supplerer, 

men ikke motsier, avtalens ordlyd. Dersom avtalen derimot er endelig og uttømmende har partene 

normalt ikke adgang til å føre bevis for «prior or contemporaneous agreements or negotiations»199 

dersom dette er egnet til å motsi avtalens eksplisitte bestemmelser.200 

 

                                                
197 Farnsworth II s. 287 og Rowley (1999-2000) s. 84. Se også Restatement 2d § 210 kommentar (b) hvor det heter at «a 

writing cannot of itself prove its own completeness, and wide latitude must be allowed for inquiry into circumstances 

bearing on the intention of the parties.» 
198 Farnsworth II § 7.3. 
199 Restatement 2d § 215. 
200 Det er likevel normalt adgang til å føre bevis for sedvane eller kutyme, se Farnsworth II s. 226. 
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Dersom avtalen ikke er helt eller delvis «integrated» og den heller ikke er helt fri for vaghet, 

flertydighet eller annen uklarhet vil regelen om «parol evidence» ikke komme til anvendelse for 

bestemmelsens tolking – domstolen vil i slike tilfeller være fri til å ta hensyn til alle bevis som den 

selv mener har relevans.  

 

Selv om utgangspunktet for utelukkelsen av bevis er klart nok, vil det i praksis by på problemer å 

avgjøre hvorvidt en avtale skal regnes som «completely», «partially» eller «un»-«integrated».201 

Ifølge en dommer er det «scarcely any subject more perplexed, than in what cases and to what 

extent parol evidence shall be admitted.»202 

 

Regelen om avskjæring av bevis i amerikansk rett er noe mindre «streng» enn sitt engelske 

motstykke. Til forskjell fra engelsk kontraktsrett ekskluderer ikke den amerikanske regelen bevis 

knyttet til partenes opptreden i tiden etter avtalens inngåelse.203 Dersom bevisene ikke direkte 

motsier avtalens ordlyd, men er egnet til å utfylle denne, vil heller ikke bevis om partenes 

forhandlinger i forkant av avtalens inngåelse ekskluderes.204 Dette gjelder likevel ikke i tilfeller 

hvor avtalen er «completely integrated» - her avskjæres også bevismateriale som er egnet til å 

supplere avtalens ordlyd. Bevismateriale som er egnet til å belyse avtalens innhold uten å motsi 

denne er derimot alltid tillatt, også hvor avtalen er «completely integrated».205 

 

Jeg går ikke her nærmere inn på hvilke typer bevis som ekskluderes av regelen for parol evidence, 

men generelt kan man si at det også i amerikansk rett vil være noen begrensninger for hva partene 

har mulighet til å føre bevis for. Hva som konkret tillates eller ikke vil avhenge av de konkrete 

omstendighetene og av dommerens skjønn, og det vil derfor i mange tilfeller kunne være vanskelig 

å forutsi på forhånd.206 

 

                                                
201 Farnsworth II § 7.3 s. 226. 
202 Thompson v M’Clenachan, 17 Serg & Rawle 110 (Pa 1827) s. 113. 
203 Farnsworth II s. 238. 
204 Ibid s. 239. 
205 Ibid. 
206 Farnsworth II § 7.3 s. 230-231. For en nærmere redegjørelse av hvilke typer bevis som normalt ikke tillates, se 

Farnsworth II § 7.3 s. 238 flg. 
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5.1.3 Prinsippene for avtaletolking 

Utgangspunktet for avtaletolkning i amerikansk rett kan sies å være noe mer pragmatisk (i alle fall i 

fokus) enn i den tradisjonelle engelske avtaletolkingen.207 Domstolens generelle mål for 

avtaletolkningen er å komme frem til en forståelse som realiserer partenes «reasonable 

expectations». Det sentrale utgangspunktet for tolkingen er «the parties’ objective manifestations of 

their intent in the written language of their agreement».208 Avtalen skal tolkes etter sin naturlige 

språklige forståelse209 og i tolkningsprosessen skal dommeren bruke «common sense».210 Dette 

innebærer at et ord eller uttrykk tolkes i lys av setningen det finnes i, setningen tolkes i lys av 

avsnittet og avsnittet i lys av kontrakten for øvrig. I de tilfellene hvor kontraktsbestemmelsen er 

flertydig vil kontrakten tolkes i lys av omstendighetene for øvrig, inkludert omstendighetene forut 

for og på kontraktsinngåelsestidspunktet.211 Det vil bli lagt stor vekt på partenes felles formål i 

tolkingsprosessen dersom dette kan klarlegges: «if the principal purpose of the parties is 

ascertainable it is given great weight.»212  

 

5.1.4 Sammenligning av engelsk og amerikansk kontraktsrett 

Som oppsummering kan man si at avtaletolking i engelsk og amerikansk rett i hovedsak følger de 

samme hovedlinjene, men at amerikansk rett i noe større grad åpner for friere vurderinger gjennom 

å tillate bevis og i noe større grad åpner for formålsbestemte betraktninger. Som et resultat av 

utviklingen i engelsk rett er nok forskjellen mellom de to jurisdiksjonene mindre i dag enn den 

tidligere har vært. 

 

                                                
207 Se generelt Restatement 2d §§ 201-208. 
208 IBP v Tyson para. 147 (2). Se også Seiden Associates, Inc. v ANC Holdings, Inc., 959 F.2d 425 (1992) para. 3: «In 

reviewing written contract, trial court's primary objective under New York law is to give effect to intent of parties as 

revealed by language they chose to use.» 
209 Apponi v Sunshine Biscuits s. 647: «words appearing in a written instrument are to be given their plain and ordinary 

meaning unless manifest absurdity results or unless some other meaning is clearly intended from the face or overall 

contents of the instrument. » 
210 F.eks. i Williams Gas Processing para. 6: «Common sense and good faith are leading precepts of contract 

construction…» 
211 IBP v Tyson s. 55. 
212 Restatement 2d § 202 (1), se også Farnsworth II § 7.10 s. 288-289. 
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5.2 MAC klausuler (i vid forstand) i amerikansk rettspraksis 

Det foreligger en viss rettspraksis angående MAC klausuler i vid forstand i amerikansk rettspraksis. 

Jeg vil i det følgende gi en oversikt over de viktigste avgjørelsene og samtidig forsøke å peke på 

typiske momenter som har blitt tillagt vekt i tolkingen av disse bestemmelsene. Et naturlig 

utgangspunkt for en slik oversikt er den ledende amerikanske avgjørelsen om MAC klausuler, 

nemlig IBP Inc v Tyson Foods Inc213 («Tyson-avgjørelsen»).  

 

5.2.1 Tolkingen av ulike typer MAC klausuler 

MAC klausulen i Tyson-avgjørelsen var en garantibestemmelse mens denne avhandlingens tema er 

MAC som betingelse. Før den videre drøftelsen må jeg dermed ta stilling til hvorvidt tolkingen av 

MAC klausuler i vid forstand også er relevant for MAC betingelser. Hvor ordlyden ellers er lik, noe 

den ofte er, blir spørsmålet hvorvidt dommeren tar hensyn til en bestemmelses rettsvirkninger ved 

tolkingen av om bestemmelsens vilkår er oppfylt 

 

Forholdet mellom løfter og betingelser 

Jeg har tidligere nevnt forholdet mellom løfter og betingelser,214 og påpekt forskjellen med hensyn 

til vesentlighetsvurderingens utgangspunkt. Det samme forholdet gjelder i amerikansk rett, og 

innebærer at en parts kunnskap om en mulig negativ endring ved avtalens inngåelse ikke hindrer 

denne i å påberope forholdet senere. Slik kunnskap vil imidlertid ved spørsmålet om en MAC 

klausuls oppfyllelse kunne få betydning – kunnskapen vil her kunne påvirke partens forventning, og 

dermed hans eller hennes beskyttelsesinteresse.215 

 

Utover dette foreligger det ikke grunner til å hevde at MAC klausuler i vid forstand og MAC 

betingelser ikke skal tolkes likt. Når først vurderingstemaet er klarlagt vil 

forholdsmessighetsvuderingen, dvs. hva som er vesentlig endring, være den samme.216 I denne 

                                                
213 IBP, Inc. v Tyson Foods, Inc., Del. Ch., 789 A.2d 14 (2001) 
214 Jf punkt 2.1 og 4.3.3 over. 
215 Jf Mallesons Stephens Jacques, Material Adverse Change Clauses, August 2002: «…it is difficult to use a MAC 

clause as protection from the consequences of a problem disclosed to the buyer. The onus is on the buyer to consider 

what the ramifications of the disclosure might be because the buyer is treated as being on notice of the reasonably 

foreseeable consequences of that problem.» 
216 Se Pan Am Corp. v. Delta Air Lines, Inc. 175 B.R. 438 S.D.N.Y, 1994 s. 492. 
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vurderingen tar ikke domstolene hensyn til hvilke konsekvenser klausulen eventuelt har for 

motparten – dette ville stride mot prinsippet om avtalefrihet og at avtaler skal gis virkning etter sitt 

innhold. 

 

5.2.2 IBP v Tyson  

Saksforholdet i Tyson-avgjørelsen gjaldt kjøpet av IBP Inc, den gang USAs henholdsvis største og 

nest største distributør av storfe- og grisekjøtt. Etter en hard budkonkurranse ble det klart av Tyson 

Foods Inc, den gang USAs ledende distributør av kylling, vant konkurransen om IBP og en 

fusjonsavtale mellom selskapene ble undertegnet 1. januar 2001 med tanke på faktisk overtakelse 

noen måneder senere. Tyson sørget for å innta en bestemmelse i fusjonsavtalen som garanterte at 

IBP siden 25. desember 1999 ikke hadde vært utsatt for: 

 

«any event, occurrence or development of a state of circumstances or facts which has had or 
reasonably could be expected to have a Material Adverse Effect […] on the condition 
(financial or otherwise), business, assets, liabilities or results of operations of [IBP] and [its] 
Subsidiaries taken as a whole…»217 

 

I perioden forut for undertegningen fikk Tyson betydelig informasjon som tydet på at IBP gikk inn i 

en mindre lønnsom periode. Blant annet kom det frem at markedet for storfekjøtt var på vei inn i en 

lavkonjunktur som var forventet å påvirke IBPs lønnsomhet negativt og at IBP hadde måttet 

nedjustere sine fortjenestemål for året 2000 fra USD 528 millioner til USD 462 millioner. I tillegg 

hadde en uventet hendelse i et av IBPs datterselskaper påført selskapet et regnskapsmessig tap på 

minst USD 30 millioner.218 Som følge av den negative trenden i kjøttmarkedet generelt var det 

antatt at IBP ikke ville nå opp til sitt resultat fra 1999 før tidligst i 2004.  

 

Til tross for at Tyson hadde denne informasjonen ble avtalen underskrevet, og forberedelsene til 

fusjonen ble satt i gang. I perioden som fulgte ble imidlertid Tyson, av forskjellige grunner, rammet 

av «buyer’s regret» og selskapet ønsket etterhvert å komme seg ut av avtalen. Ifølge avtalens punkt 

11.01 (f) kunne Tyson heve avtalen blant annet dersom MAC klausulen ikke ble overholdt.219 

                                                
217 IBP v Tyson s. 65. 
218 Ibid s. 22. Nedgangen i fortjeneste tilsvarer ca 13 % isolert sett i IBP, og ca 18 % samlet sett (inkludert tapet i 

datterselskapet). 
219 Avtaledokumentet finnes på følgende adresse:  

http://contracts.corporate.findlaw.com/agreements/tyson/ibp.mer.2001.01.01.html  
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Selskapet sendte derfor et brev til IBP i mars 2001 hvor de påberopte seg MAC klausulen som 

grunnlag for ikke å fullføre fusjonen. Som begrunnelse for å heve avtalen anførte Tyson for det 

første at IBPs dårlige resultater i deler av mellomperioden måtte være en «material adverse effect». 

For det andre anførte selskapet at tapet som følge av hendelsen i IBPs datterselskap innebar en 

«material adverse effect». Subsidiært hevdet Tyson at det var utvilsomt at de to forholdene sett 

under ett innebar en «material adverse effect» for IBP. Spørsmålet var så om den negative 

utviklingen i forbindelse med IBP tilfredstilte vilkårene i MAC klausulen. 

 

5.2.3 Ordlydens naturlige mening 

Det er avtalens objektive uttrykk for partenes intensjon som er tolkingens utgangspunkt, og 

ordlyden skal forstås etter sitt naturlige meningsinnhold, jf over punkt 5.1.3. 

 

5.2.3.1 Klar ordlyd 

Avtalens klare ordlyd vil normalt være avgjørende for partenes plikter og rettigheter, jf «the four 

corner rule». Dette kan illustreres ved tolkingen av mAC klausulens nedslagsfelt i Tyson-

avgjørelsen. Denne refererte seg nemlig til endringer i IBPs «condition (financial or otherwise), 

business, assets, liabilities or results of operations of [IBP] and [its] Subsidiaries taken as a 

whole»,220 og den hadde ingen eksplisitte unntak. IBP anførte at risikoen for svingninger i markedet 

var så tydelig understreket i avtalen, blant annet gjennom et sett ansvarsfraskrivelser, at MAC 

klausulen måtte tolkes innskrenkende i forhold til disse forholdene. Dette var domstolen imidlertid 

ikke enig i: 

 

«these disclaimers [are…] far too general to preclude industry-wide or general factors from 
constituting a Material Adverse Effect. Had IBP wished such an exclusion from the [MAC 
clause], IBP should have bargained for it.»221 

 

Som følge av dette kom domstolen til at MAC klausulen inkluderte slike «industry-wide or general 

factors» som påvirket IBP, f.eks. en generell nedgang i markedet for storfekjøtt forårsaket blant 

annet av en kald vinter.222 Dette illustrerer poenget om at dersom avtalen inneholder bestemmelser 

                                                
220 IBP v Tyson s. 65. 
221 Ibid s. 66. 
222 Ibid s. 26. 
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med klart meningsinnhold er det ikke domstolens oppgave å «rette på» eventuelle dårlige eller 

inkonsekvente løsninger - bestemmelsen gis da effekt etter sitt innhold.223 

 

Goodman Mfg. Co. v Raytheon Co. 

Tilsvarende holdning ble tatt i en nyere dom, nemlig Goodman Mfg. Co. v Raytheon Co.224 I dette 

tilfellet var det spørsmål om ordlyden «no material adverse change in the Business Condition of 

[Target]» inkluderte selskapets fremtidige prospekter. «Business Condition» var i avtalen definert 

som selskapets «business assets or financial condition». 

 

Domstolen fant at selskapets «future prospects» ikke uten videre kunne innfortolkes i «business 

assets or financial condition». Dommeren uttalte følgende om spørsmålet: 

 

«As for the plaintiff’s theory that ”future prospects” must be included in the definition of 
“financial condition,” “business,” or “assets,” the parties failed to include such a meaning in 
the Agreement, and I decline the invitation to insert it by judicial construction. [I…] must 
instead hold [the plaintiff] to the deal it negotiated.» (min kursiv)225 

 

Avgjørelsen understreker behovet i amerikansk rett for eksplisitt å inkludere alle forhold som man 

ønsker skal kunne utløse en MAC betingelse. Man kan ikke forvente at amerikanske domstoler 

tolker bestemmelsen utvidende, verken på grunnlag av formålsbetraktninger eller andre hensyn. 

 

5.2.3.2 Uklar ordlyd 

Et klart eksempel på uklar ordlyd i Tyson-avgjørelsen er forståelsen av vesentlighetsvilkåret i MAC 

klausulen. Her uttalte dommeren at klausulens enkle utforming, blant annet med hensyn til at den 

ikke stipulerte noen unntak,  

 

«requires the court to engage in an exercise that is quite imprecise. The simplicity of [the 
MAC clause, min anm.] is deceptive, because the application of those words is dauntingly 
complex».226 

 

                                                
223 Ibid s. 55. 
224 Goodman Mfg. Co v Raytheon Co., Civ. A. No. 98 Civ. 2774 (LAP) 1999. 
225 Ibid s. 14. 
226 Ibid s. 65 
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MAC klausulen ble i Tyson underlagt en omfattende tolkning hvor domstolen kunne ta i 

betraktning alle relevante bevis. Dommeren i Tyson-avgjørelsen fastslo at han ved uklar ordlyd 

hadde adgang til å ta hensyn til bevis for partenes handlinger og opptreden i forkant av 

avtaleinngåelsen for å belyse dens forutsetninger og innhold: «When a contract is susceptible to 

more than one reasonable interpretation, under New York law the court may consider extrinsic 

evidence to resolve the ambiguity.»227 

 

5.2.4 MAC klausulens rettslige sammenheng 

Dommeren i Tyson-avgjørelsen understreket at MAC klausulens innhold måtte forstås i dens 

rettslige sammenheng: «contractual language must be read in the larger context in which the parties 

were transacting».228 I tråd med dette foretok dommeren en sammenligning med avtalens øvrige 

bestemmelser som regulerte plasseringen av partenes risiko.229 I denne forbindelse uttalte 

dommeren at fusjonsavtaler er gjenstand for omfattende forhandlinger, og dekker uttrykkelig et 

stort antall spesifikke risiki. Dette innebar at det var mest naturlig å se MAC klausulen som en 

«sekkebestemmelse» som var ment å beskytte kjøperen fra «the occurrence of unknown events…» - 

forutsigbare hendelser kunne jo dekkes av andre typer bestemmelser.230 Som følge av denne 

forståelsen måtte derfor Tyson vise at IBPs tapsposter kom på grunn av uventede hendelser. 

 

På grunnlag av sakens faktum var det klart at IBP isolert sett hadde vært utsatt for en betydelig 

«negativ effekt». Tatt i betraktning MAC klausulens formål sett i lys av avtalen forøvrig var dette 

imidlertid ikke tilstrekkelig for å oppfylle vilkårene for dens påberopelse, nemlig en uventet 

vesentlig negativ endring.231 Ifølge dommeren var IBPs negative utvikling som følge av 

                                                
227 Ibid s. 16. Se også Farnsworth II s. 287: «In its search for [the] meaning, the court is free to look to all the relevant 

circumstances surrounding the transaction. This includes the state of the world, including the state of the law, at the 

time. » 
228 Ibid s. 67 
229 Alana A. Zerbe, The Material Adverse Effect Provision: Multiple Interpretations & Surprising Remedies, 22 J.L. & 

Com. 17 (2002) s. 18 og IBP v Tyson s.55. 
230 IBP v Tyson s. 68. 
231 Begrunnelsen for denne risikofordelingen er ifølge dommeren at «even good businesses do not invariably perform at 

consistent levels of profitability.» Videre mente han at det motsatte standpunktet, en kjøpervennlig presumsjon, ville 

føre til vanskelige fusjonsforhandlinger i fremtiden og kunne føre til «Material Adverse Effect clauses of great 

prolixity» (lang og komplisert), se ibid note 170. Det er interessant å merke seg at avgjørelsen i Tyson var så «jevn» at 

dersom en kjøpervennlig presumsjon hadde blitt oppstilt, så ville domsresultatet også blitt motsatt. 
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nedgangskonjunkturene i tråd med selskapets tidligere historie og det representerte således ingen 

endring: 

 

«IBP remains what the baseline evidence suggests it was – a consistently but erratically 
profitable company struggling to implement a strategy that will reduce the cyclicality of its 
earnings.»232 

 

Tyson klarte dermed ikke å overbevise dommer Strine Jr. om at endringen som IBP var utsatt for 

var en endring som gikk utenfor det som var normalt.233  

 

5.2.5 Partenes forhold og omstendighetene forøvrig 

Et viktig moment i tolkingen av MAC klausulen i Tyson-avgjørelsen var Tysons formål234 med og 

forutsetninger for avtalen. Situasjonen i forkant av avtaleinngåelsen var at Tyson var klar over 

begynnende problemer i IBPs inntjening og at målselskapet normalt var utsatt for til dels store 

svingninger i sin inntjening avhengig av markedets utvikling. Tysons holdning til dette hadde vært 

at oppkjøpet, trass i de potensielle svingningene, likevel var lønnsomt. Som grunnlag for dette pekte 

domstolen blant annet på at Tyson i perioden frem til kontraktsundertegning ikke mottok 

kvartalsrapporter. Dette tolket dommeren slik at Tyson ikke først og fremst var interessert i IBPs 

nåværende forretningssituasjon, men at motivet for fusjonen først og fremst var strategisk og med et 

perspektiv godt inn i fremtiden.235  Om dette uttalte han følgende: 

 

«To a short-term speculator, the failure of a company to meet analyst’ projected earnings for 
a quarter could be highly material. Such a failure is less important to an acquirer who seeks to 
purchase the company as part of a long-term strategy.»236 

 

                                                
232 Ibid s. 71. 
233 Se også Taylor (2002-2003) fotnote 104 s. 596: «All businesses are subject to fluctuations in performance and, as 

Tyson makes clear, that fact will be taken into account by courts in determining whether a downturn in performance is 

sufficiently serious to justify invocation of the MAE clause.»  
234 Se om «purpose interpretation», Farnsworth II s. 288. 
235 I følge Tyson-avgjørelsen (s. 50) var Tysons finansrådgivere av den oppfatning at den endelige prisen på USD30 pr 

aksje var «within the fairness range», at transaksjonen fortsatt «makes tremendous strategic sense» og at  «tremendous 

long-term value accrues to [Tyson].» 
236IBP v Tyson s. 67. 
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Tatt i betraktning Tysons forutsetninger for avtalen mente dommeren at den relevante testen for 

«materiality» dermed var en endring som måtte være «consequential to the company’s earnings 

power over a commercially reasonable period» som i dette tilfellet måtte antas å måles i «years 

rather than months.»237 Tysons forutsetninger for og formål med avtalen ble ikke forhindret av de 

foreliggende negative endringene: 

 

«It is odd to think that a strategic buyer would view a short-term blip in earnings as material, 
so long as the target’s earnings-generating potential is not materially affected by that blip or 
the blip’s cause.»238  

 

Hadde dommeren funnet at «vesentlig negativ endring» måtte sees i et kortere perspektiv ville 

Tyson med sannsynlighet ha vunnet frem.239 Dette synliggjør viktigheten av å spesifisere i avtalen 

hvilket tidsperspektiv en negativ endring må sees i. Dette kan sikre at klausulen tolkes i tråd med en 

for den aktuelle parten relevant standard heller enn den generelle standarden for en «reasonable 

acquiror» som ble anvendt i Tyson og som domstolen mente generelt hadde de beste praktiske 

grunner for seg.240 Det vil her være en sannsynlig forskjell på tolkingen av fusjonsavtaler (som 

normalt må sies å ha et lengre perspektiv) og f.eks. private venture oppkjøp (som ofte anvendes i 

mer kortsiktige forretningsplaner).  

 

5.2.6 Hensynet til fornuft og rimelighet 

Dersom det er tvil om tolkingen etter at ordlyden er lest i sin språklige, rettslige og faktiske 

sammenheng, er det en presumsjon for at ordlyden skal være «reasonable in the commercial context 

in which the parties were contracting».241 Et eksempel på dette kan hentes fra Tyson-avgjørelsen i 

forbindelse med tidsperspektivet for vurderingen av om det hadde inntrådt en «vesentlig negativ 

endring». 

 

                                                
237 Ibid s. 67. 
238 Ibid 
239 Taylor (2002-2003) s. 593. 
240 IBP v Tyson s. 68: «Practical reasons lead me to conclude that […] the Material Adverse Effect should be material 

when viewed from the longer-term perspective of a reasonable acquiror.» (min utheving) 
241 Ibid s. 57 
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MAC klausulens tidsperspektiv 

Ifølge avtalen garanterte IBP at det ikke skulle inntreffe en «vesentlig negativ effekt» etter 25. 

desember 1999. Dette var datoen for IBPs siste regnskapsbalanse («Balance Sheet date»). Ifølge 

avtalens ordlyd dekket MAC klausulen dermed ikke bare perioden mellom avtalens inngåelse og 

dens gjennomføring, men også perioden (på ett år) forut for avtalens inngåelse. Andre punkter i 

partenes avtale reiste imidlertid tvil om dette tidspunktet for MAC klausulens utgangspunkt. Ifølge 

dommeren var MAC bestemmelsen «fraught with temporal ambiguity.»242  

 

Det avgjørende ble hva som fremstod som en fornuftig løsning. I følge avgjørelsen vil det å ta 

utgangspunkt i siste balanserapport «[make] commercial sense because it establishes a baseline that 

roughly reflects the status of IBP as Tyson indisputably knew it at the time of signing the Merger 

Agreement.»243 Siden det var denne kunnskapen Tyson hadde å forholde seg til, gav det også 

mening at dette skulle danne utgangspunktt for vesentlighetsvurderingen. 

 

5.2.7 Særlig om diskresjonær kompetanse til å avgjøre MAC betingelsens oppfyllelse 

Dersom en MAC hendelse i en avtale defineres som en vesentlig negativ endring «in the opinion of 

the [party]» blir spørsmålet om en slik bestemmelse skal forstås dit hen at den aktuelle parten har 

full frihet til å påberope seg MAC betingelsen eller om slike bestemmelser blir begrenset som følge 

av domstolens innskrenkende tolking eller eventuelle utfylling. Med andre ord er spørsmålet om 

uttrykket «in the opinion of [the party]» må forstås som en subjektiv eller objektiv standard.  

 

Prinsippet om «good faith» i amerikansk kontraktsrett 

Ved fastleggelsen av enhver kontraktsforpliktelse må amerikanske domstoler, i motsetning til 

engelske, se hen til et generelt krav om «good faith» som stilles til alle kontrakter: «every contract 

imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing in its performance and its 

enforcement».244 Prinsippet om «good faith» er preseptorisk og kan ikke avskjæres: «the obligation 

of good faith […] is imposed by law and cannot be disclaimed.».245 

 

                                                
242 Ibid s. 66 
243 Ibid s. 66  
244 Restatemend 2d § 205. Se også UCC § 1-203. 
245 Olympus Hills Shopping Ctr Ltd v Smith’s Food & Drug Ctrs Inc 889 P2d 445 s. 450. 
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Når det gjelder innholdet av prinsippet, så er det for det første klart at prinsippet går lenger enn «the 

traditional techniques of interpretation and gap filling», men samtidig er det klart at «the implied 

covenant of good faith and fair dealing [is not] an everflowing cornucopia of whished-for legal 

duties.»246 Prinsippet  har vært forsøkt definert som et negativt prinsipp slik at det i stedet for å 

ilegge positive handleplikter, heller ekskluderer visse typer adferd som man ikke har villet godta: 

 

«The phrase ”good faith” is used in a variety of contexts, and its meaning varies somewhat 
with the context. Good faith performance or enforcement of a contract emphasizes 
faithfulness [and] excludes a variety of types of conduct characterized as involving ”bad 
faith” because they violate community standards of decency, fairness or reasonableness.»247 

 

Spørsmålet videre blir dermed hvilken plass dette noe vage prinsippet om «good faith» må antas å 

få i forhold til en bestemmelse om at den ene eller den andre parten i et avtaleforhold skal 

bestemme når vilkåret om vesentlig negativ endring må anses for å være oppfylt. 

 

«Good faith» i diskresjonære betingelser 

Prinsippet om «good faith» har i flere tidligere avgjørelser medført en begrensning i anvendelsen av 

kontraktsfestet diskresjonær kompetanse.248 Ifølge en avgjørelse er et av de viktigste formålene med 

good faith prinsippet nettopp «[to] check the exercise of a party’s discretion under a contract.»249  

 

I en annen avgjørelse uttalte retten at dersom en part ifølge avtalen har en diskresjonær kompetanse 

som gjør det mulig for vedkommende å forhindre motparten i å oppnå en betydelig andel av 

avtalens verdi, så vil diskresjonsbestemmelsen være underlagt en «implied obligation of good faith 

to observe reasonable limits in exercising that discretion, consistent with parties’ purpose or 

purposes in contracting.»250 For MAC betingelsers vedkommende kan det være liten tvil om at en 

diskresjonær kompetanse til å avgjøre hvorvidt en MAC hendelse har inntrådt eller ikke er egnet til 

å frarøve medkontrahenten en betydelig andel av avtalens verdi. Avtalens ytelsesplikter faller 

                                                
246 Comprehensive Care Corp v RehabCare Corp, 98 F3d 1063 (8th Cir 1996) s. 1066. Jf også Farnsworth II s. 397-398.  
247 Restatement 2d §205. 
248 Prinsippet er også inntatt som begrensninger på diskresjonsbestemmelser i UCC, se blant annet  

§§ 2-305 (2), 2-306 (1), 2-311 (1) og 1-208.  
249 Kaplan v First Options Inc (In re Kaplan) 143 F3d 807 (3rd Circuit 1998) s. 818. 
250 Centronics Corp v Genicom Corp, 562 A2d 187 (NH 1989) s. 193. Se også Michael P. Van Alstine, Of Textualism, 

Party Autonomy and Good Faith, 40 Wm. & Mary L. Rev. 1223 (1999) s. 1255. 
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normalt bort dersom en MAC hendelse inntreffer, jf nedenfor punkt 5.5.1. Dette taler for at 

prinsippet om «good faith» må virke begrensende på en slik kompetanseutøvelse. 

 

Denne løsningen støttes også av Restatement 2d § 228 som omhandler såkalte «conditions of 

satisfaction» hvor en betingelse for en transaksjon hviler på løftegiverens tilfredsstillelse med 

motpartens prestasjon eller andre eksterne forhold. I § 228 hetter det at dersom en løftegivers plikt 

er betinget av at han er «satisfied with respect to the obligee’s performance or with respect to 

something else, […] an interpretation is preferred under which the condition occurs if such a 

reasonable person in the position of the obligor would be satisfied» (min kursiv). Det uttales videre 

i kommentar a til § 228 følgende: 

 

«Under any interpretation, the exercise of judgment must be in accordance with the duty of 
good faith and fair dealing (§205), and for this reason, the agreement is not illusory (§ 77). If 
the agreement leaves no doubt that it is only honest satisfaction that is meant and no more, it 
will be so interpreted, and the condition does not occur if the obligor is honestly, even though 
unreasonably, dissatisfied.» 

 

Trass i at kontraktsrettslig diskresjonær kompetanse i noen tilfeller kan stille selve avtalebindingen i 

fare,251 har amerikanske domstoler «shown extraordinary tolerance of conditions that reserve 

discretion to one of the parties to an agreement.»252 Dette kan kanskje forklares med at dommeren i 

slike tilfeller nettopp innfortolker et krav om «honesty» eller «good faith» slik at en hvilken som 

helst anvendelse av slike bestemmelser ikke kan godtas. 

 

Selv om bestemmelser om diskresjonær kompetanse ved flere anledninger har blitt begrenset 

gjennom prinsippet om «good faith» er det fortsatt mulig for partene under amerikansk rett å avtale 

en uinnskrenket diskresjonær rettighet, men det er antatt at dette vil kreve «a heightened burden of 

expression»: 

 

«[I]t is possible to so draw a contract as to leave decisions absolutely to the uncontrolled 
discretion of one of the parties and in such a case the issue of good faith is irrelevant. But the 

                                                
251 Dersom slike bestemmelser ble tatt bokstavelig ville dette i realiteten innebære en opsjon på å avslutte 

avtaleforholdet, og parten ville i realiteten være ubundet av avtalen. 
252 E. Allan Farnsworth, Farnsworth on Contracts Vol. 1, 3rd ed. New York 2004 s. 153. Amerikanske domstoler har 

også godtatt «subject to approval by board of directors» klausuler uten at avtalen har blitt funnet å være «illusory», se 

Farnsworth I s. 152. 
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trick is to tell when a contract has been so drawn – and surely the mere recitation of an 
express power is not always the test…»253 

 

Det må antas at det må fremgå ettertrykkelig i avtalen at ikke bare skal en part ha kompetanse til å 

avgjøre hvorvidt en MAC hendelse har inntruffet, men ogås at denne kompetansen skal være 

ubegrenset av f.eks. prinsippet om «good faith». 

 

Konklusjon 

Konklusjonen må bli at det vil avhenge av en konkret tolkning av avtalen om hvorvidt prinsippet 

om «good faith» vil begrense partenes rett til å anvende en diskresjonær bestemmelse. De beste 

grunner taler imidlertid for at dommeren normalt vil være av den oppfatning at slike bestemmelser 

innebærer en plikt til «lojal» eller «saklig» anvendelse, dersom noe annet ikke uttrykkelig går frem 

av avtalen.254 

 

5.2.8 Oppsummering MAC betingelsers tolkning i amerikansk rett 

Til tross for at man har et visst domsgrunnlag i amerikansk rett å bygge på er det likevel vanskelig å 

forutsi hvordan MAC klausuler vil bli forstått av amerikanske domstoler.255 Dette skyldes for det 

første at avgjørelsene er særdeles «fact-intensive»256 - dvs. avhengig av de konkrete 

omstendighetene i saken.257 For det andre mefører klausulens vaghet at dommeren har anledning til 

å ta hensyn til all tilgjengelig informasjon, også informasjon som ligger utenfor selve kontrakten.258 

Dette fører til at det i mange tilfeller vil være vanskelig å forutse hva en domstol vil komme til – 

dette vil blant annet avhenge av hvilken informasjon dommeren får fremlagt og hvordan han eller 

                                                
253 Antonin Scalia (senere høyesterettsdommer) i Tymshare Inc v Covell, 727 F2d 1145 (DC Cir 1984) s. 1153-1154. 
254 Slik også i Gray, Holmes and Muzilla IFLR 2003: «even where a clause appears to give the underwriting banks 

absolute discretion to determine whether a material adverse change has occurred, a court would be unlikely to uphold a 

determination made otherwise than in demonstrable good faith and may even go so far as to require that the 

determination be a reasonable one.» 
255 Taylor (2002-2003) s. 587-591. 
256 Kari K. Hall, How Big is the MAC?, 71 U. Cin. L. Rev. 1061 (2003) s. 1080 flg. 
257 Tolkninger av fakta har ingen prejudikatsvirkning («stare decisis») etter amerikansk rett, se Farnsworth II s. 342. 
258 IBP v Tyson s. 55: «When […] the contract is susceptible to more than one reasonable interpretation, the court may 

consider extrinsic evidence to resolve the ambiguity. The court’s examination of the parol evidence is merely a 

continuation of an effort to discern the parties’ intentions.»   
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hun vurderer den fremlagte informasjonen.259 Klausulen vil videre sees i lys av partenes intensjon 

og formål med kontrakten, og det vil derfor kunne være viktig å sørge for at slike forhold kommer 

klart frem i avtaledokumentet (f.eks. i avtalens fortale). For å være sikker må imidlertid partene selv 

definere «plainly and unambigously» hva som skal regnes for å være en «vesentlig negativ 

endring».260 

 

Selv om det i det enkelte tilfelle vil kunne være vanskelig å avgjøre hva som er en vesentlig negativ 

endring er det likevel mye som tyder på at det generelt skal en svært betydelig negativ endring til 

for at amerikanske domstoler tillater påberopelsen av en MAC betingelse (klausul). En forfatter har 

foreslått at det kreves en hendelse som resulterer i «a near twenty percent decline in an 

economically significant statistic.»261 Dette støttes også av enkelte regnskapsstandarder.262 Her er 

det imidlertid sprikende meninger og andre forfattere peker på 1 % av brutto omsetning vil kunne 

være nok til å oppfylle kravet til vesentlighet.263 Dette viser bare at det er umulig å trekke en 

almenngyldig standard for hva som skal regnes som vesentlig – dette avhenger alltid av en helt 

konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

 

5.3 Generelt om betingelser i amerikansk rett 

I amerikansk kontraktsrett brukes begrepet «condition» som betegnelse på betingelser,264 og i 

motsetning til i engelsk rett brukes ikke begrepet som betegnelse på avtalevilkår (som ved 

manglende oppfyllelse gir hevingsrett). Amerikanske jurister har i stor grad, blant annet i 

Restatement 2d gått bort fra betegnelsen «condition precedent» og «condition subsequent».265 I 

                                                
259 Zerbe (2002) s. 17: «Plaintiffs alleging [a MAC event] find that such a claim constitutes a significant gamble in the 

effort to halt the acquisition process.» 
260 Taylor (2002-2003) s. 590. 
261 Zerbe (2002) s. 19. 
262 «U.S. Small Business Organization» definerer «material adverse change» som en nedgang på mer enn 20 % i verdien 

av en finansiell post, se www.sba.gov.   
263 Howard (2000) s. 238. 
264 Se Restatement 2d Chapter 9 Topic 5.  
265 Farnsworth II s. 419 påpeker en mulig relevant rettsvirkning av sondringen precedent – subsequent, nemlig i forhold 

til bevisbyrdespørsmålet. Mye tyder imidlertid på at sondringen ikke er egnet til å avgjøre dette spørsmålet (om hvem 

som har bevisbyrden), og dette er også grunnen til at Restatement 2d utelot sondringen helt, se s. 420.  



 

 81 

noen sammenhenger vil man imidlertid fortsatt kunne støte på uttrykket «condition precedent» i 

betydningen suspensiv betingelse.266 

 

Det kreves kun at en omstendighet er uviss for partene for at forholdet skal regnes som en 

betingelse etter amerikansk rett, dvs. subjektiv og ikke som i engelsk rett objektiv uvisshet. Dette 

følger av Restatement 2d hvor det heter at betingelsen «may relate to the present or even to the past, 

as is the case where a marine policy insures against a loss that may already have occured.»267 Ifølge 

en forfatter vil en «condition de praesenti [operate] in the same way as one de futuro: it is fulfilled 

or fails when the true state of facts is discovered or ought to have been discovered by the party to 

whose promise the condition is annexed.»268 

 

Betingelser de praesenti i romerretten 

Ifølge romerretten var en betingelse de praesenti ikke gyldig slik at den «betingede» forpliktelsen 

aldri oppstod dersom de faktiske omstendighetene ikke var oppfylt.269 At betingelsen aldri var 

oppfylt kunne dermed heller ikke «repareres» ved avkall. Dersom de faktiske omstendighetene var 

oppfylt på tidspunktet for avtaleinngåelsen, ble imidlertid forpliktelsen gyldig og virksom. Ifølge 

Buckland & McNair:  

 

«A promise ’If St Paul’s is more than 400 feet high’ is not for the Romans conditional, though 
it is with us. The agreement is either void or valid, and though it may be some time before the 
facts are known, the contract has its full effect, if at all, from the moment when it was 
made.»270 

 

Ifølge amerikansk rett kan dermed en betingelse de praesenti også frafalles dersom partene finner ut 

etter avtalens inngåelse at den ikke er oppfylt. Dersom en MAC betingelse spesifiserer et tidsrom 

fra før avtalens inngåelse (f.eks. knyttet til siste års resultat eller lignende) og frem til closing som 

sitt virkeområde, vil det faktumet at en vesentlig negativ endring har inntrådt allerede før avtalens 

                                                
266 I Louisiana møter man imidlertid terminologi hentet fra civil law, nemlig «suspensive and resolutory» conditions, se 

Arthur L. Corbin, Corbin on Contracts vol. 3A, Revised ed. 1960 § 638 punkt 6. 
267 Restatement 2d § 224 (b). 
268 J. L. Montrose, Conditions, Warranties and other Contractual Terms, 15 Can. Bar. Rev 309 (1937) s. 321. 
269 Jf Zimmermann, The Law of Obligations s. 718-719 og Buckaland & McNair, Roman Law and Common Law s. 248. 
270 Buckaland & McNair, Roman Law and Common Law s. 247-248.  
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inngåelse, uten at dette har kommet til partenes kunnskap, dermed ikke være til hinder for at MAC 

betingelsen kan frafalles. 

 

5.4 Svevende betingelser 

Som i engelsk rett utsettes den betingede hovedforpliktelsen mens betingelsen er svevende, jf 

definisjonen over i punkt 5.3.271 Det er også klart at den betinget forpliktede kommer under en 

forpliktelse så snart avtalen er inngått selv om hans plikt til å yte ennå ikke har oppstått og kanskje 

aldri vil oppstå.272  

 

Heller ikke i amerikansk rett er partene forpliktet til å sørge for betingelsens oppfyllelse dersom 

dette ikke fremgår av avtalen.273 En konsekvens av at man er betinget forpliktet er imidlertid, som i 

engelsk rett, at den betinget forpliktede ikke kan stille seg slik at vedkommende ikke blir i stand til 

å oppfylle den betingede forpliktelsen dersom betingelsen inntreffer. 

 

5.5 Ikke-oppfylte betingelser 

Som i engelsk rett oppstår det ikke kontraktsbrudd dersom betingelsen ikke inntreffer og den 

betingede forpliktelsen derfor ikke oppfylles: «a condition should not be described as ”broken”. The 

condition merely does not exist or does not occur.»274 

 

Det oppstår heller ikke noe erstatningsansvar dersom en betingelse ikke oppfylles: «The non-

occurrence of a condition will prevent the existence of a duty in the other party; but it may not 

create any secondary duty [to pay damages, min anm.] at all, and it will not unless someone has 

promised that it shall occur.»275 

 

                                                
271 Se også Corbin on Contracts § 630. 
272 Farnsworth II s. 415. 
273 Restatement 2d § 225 (d). 
274 Corbin on Contracts § 634: «[t]here is never a ”breach of condition” because ”breach” is used to mean 

nonperformance of something promised, and ”condition” means a ”fact or event” on which some legal duty is 

dependent.». Se også Restatement 2d § 225, særlig kommentar (d) og Arthur L. Corbin, Conditional Delivery of Written 

Contracts, 36 Yale L. J. 443 (1926-1927) s. 447. 
275 Corbin, Yale L. J. (1919) s. 745. 
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Videre vil korrekt oppfyllelse av det betingede løftet i tilfellet betingelsen ikke oppfylles faktisk 

være å unnlate oppfyllelse: «A promise is as truly kept and performed by doing nothing where the 

condition of the stipulated act has been broken, as it would have been by doing the act if the 

condition had been fulfilled.»276 

 

5.5.1 Hva virker betingelsen i forhold til 

Dersom betingelsen virker i forhold til hele avtaleforholdet som sådan vil avtalen aldri bli virksom 

dersom betingelsen ikke oppfylles. Dette er som i engelsk rett, jf over punkt 4.6 ovenfor. 

 

Dersom betingelsen virker i forhold til én av avtalens forpliktelser, selv hvor dette er avtalens 

hovedforpliktelse, vil resten av avtalen i utgangspunktet stå fast selv om betingelsen ikke oppfylles. 

Dette samsvarer også med engelsk rett. Hvor imidlertid avtalens øvrige forpliktelser fremstår som 

utpregede biforpliktelser til den betingede forpliktelsen vil også disse falle bort – de står i en 

nødvendig sammenheng med hovedforpliktelsen og vil ikke gi mening uten denne. Andre 

forpliktelser, slik som f.eks. konfidensialitetsbestemmelser vil likevel kunne overleve 

hovedforpliktelsens ikke-inntreden – slike forpliktelser gir mening også uten hovedforpliktelsens 

inntreden og knytter seg til avtaleforholdet som sådan uavhengig av dets oppfyllelse.  

 

5.5.2 Avkall 

Avkall, eller «waiver», har vært et omtvistet begrep i amerikansk teori, og er i rettspraksis ofte 

definert som frafall av en rettighet - «the voluntary or intentional relinquishment of a known 

right.».277 Som påpekt av flere forfattere er dette upresist – avkall i sin egentlige form handler 

nemlig ikke om avkall på en rettighet, men om avkall på en betingelse: 

 

«What is involved is not the relinquishment of a right and the termination of the reciprocal 
duty but the excuse of the nonoccurrence of or a delay in the occurrence of a condition of a 
duty.»278 

                                                
276 Oliver Wendell Holmes, The Common Law, Cambridge, Mass. 1967 (Opptrykk. Opprinnelig utg.: Boston : Little, 

Brown and co., 1881) s. 318. 
277 Se f.eks. Penmata Corp. v Hollis, 520 N.E.2d 120 (Md App. 1988) og tilsvarende avgjørelser i Murray on Contracts 

s. 627 note 3. 
278 Farnsworth II s. 447. Den manglende presisjon kan skape grobunn for forvirring – dersom avkall handler om frafall 

av en rettighet blir betingelsen å anse som en opsjon – en rett til å trekke seg dersom ”betingelsen” ikke oppfylles. Dette 
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Utgangspunktet om retten til avkall er den samme i amerikansk rett som i engelsk rett – avkall kan 

normalt gis såfremt betingelsen er til fordel for kun den parten som ønsker å gi avkall.279  

 

Adgangen til å gi avkall er imidlertid begrenset utover det som følger av engelsk kontraktsrett. 

Ifølge amerikansk rett er nemlig avkall ifølge Restatement 2d § 84 (1) (a) «restricted to conditions 

that are relatively minor», normalt prosessuelle eller tekniske bestemmelser. Materielle 

bestemmelser som ved avkall er egnet til å endre «the parties’ agreed upon exchange»280 ved å 

skape en «obligation in himself where none previously existed»281 kan ifølge amerikansk rett ikke 

gis avkall på. I slike tilfeller kreves det avtaleendring, og et vilkår for dette er blant annet at det 

skjer en gjensidig utveksling av ytelser, dvs. «consideration». MAC betingelser er normalt 

avgjørende for oppfyllelsen av avtalens hovedforpliktelse og er derfor, i motsetning til tekniske eller 

formelle betingelser slik som fristbestemmelser og lignende, en «material part of the agreed 

exchange».282  

 

Konklusjon 

Det er ikke adgang etter amerikansk rett til å gi avkall på en ikke-oppfylt MAC betingelse dersom 

dette ikke er hjemlet i avtalen, eller dersom et slikt «avkall» er støttet av en gjenytelse 

(«consideration»).283 

 

                                                                                                                                                            
er imidlertid ikke korrekt siden betingelsens virkninger inntrer ipso jure og uavhengig av partenes valg. Se også Corbin 

on Contracts s. 479-480. 
279 Farnsworth II s. 447. 
280 Se mindretallets votum i Wyler Summit Partnership v Turner Broadcasting System, 135 F3d 658 (9th Cir 1998) som 

anfører flere grunnlag for dette. Se også John D. Calamari & Joseph M. Perillo, The Law of Contracts, 3rd ed. 1987 § 

11-31 s. 493: «The most important rule is that waiver of a material part of the agreed exchange is ineffective».  
281 National Utility Service v Whirlpool Corp, 325 F2d 779 (2d Cir 1963) para. 3. 
282 Murray on Contracts s. 629-630. 
283 Dersom begge parter likevel er enige om å gjennomføre transaksjonen er dette ikke noe problem siden de da kan 

endre den opprinnelige eller lage en ny avtale. Regelen som begrenser retten til avkall er begrunnet i hensynet til 

regelen om «strict compliance» som gjelder ved suspensive betingelser, se Farnsworth II s. 452.  
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5.6 Oppfylte betingelser 

Dersom betingelsen inntreffer oppstår også forpliktelsen til å oppfylle det betingede løftet. Som i 

engelsk rett er betingelsens oppfyllelse et objektivt spørsmål og rettsvirkningene av betingelsens 

oppfyllelse inntreffer uavhengig av partenes kunnskap eller oppfatning om dette.284 Betingelsens 

rettsvirkninger inntrer dermed uavhengig av partenes påberopelse. For de fleste praktiske formål må 

imidlertid betingelsen påberopes. 

 

5.7 Oppsummering og konklusjon 

Som i engelsk rett blir konklusjonen at en part kan trekke seg fra en avtale dersom en MAC 

betingelse inntreffer, men også i amerikansk rett må det presiseres at det slett ikke er enkelt å 

avgjøre når en domstol finner at vilkårene i MAC betingelsen er oppfylt. I forhold til engelsk rett vil 

amerikanske domstoler ha enda større grad av «frihet» i tolkingen av MAC betingelser, bla. på 

grunn av noe mindre strenge regler for bevisføring. På den annen side foreligger det her noe mer 

rettspraksis å støtte seg på, og dette skaper føringer for dommerne som engelske dommere ikke i 

samme grad vil ha. Særlig med utgangspunkt i Tyson-avgjørelsen må det generelt sies at det skal 

ganske mye til for at en MAC betingelse skal bli ansett for å være oppfylt. 

 

Tolkingen av MAC betingelser «passer» således dårlig inn i bildet av (særlig) engelsk og 

amerikansk kontraktsrett som systemer hvor partene i stor grad kan forutberegne sin rettsstilling. Å 

forutberegne sin rettsstilling på bakgrunn av en MAC betingelse er som vist over svært vanskelig.285 

Denne usikkerheten knyttet til MAC betingelsens anvendelse, og måten dette har slått seg ut i 

rettspraksis, tyder på at bestemmelsen ikke er så egnet til å favne slike omfattende endringer som 

løftegiver hadde i tankene da han eller hun sørget for å innta bestemmelsen.286 Til tross for dette 

synes bestemmelsens popularitet ikke å avta. Dette må bety at partene mener de fortsatt har bruk for 

klausulen, og en mulighet er som nevnt innledningsvis at klausulen benyttes som grunnlag for 

reforhandlinger. 

 

                                                
284 Jf Restatement 2d § 225 (e) hvor det uttales at betingelsers rettsvirkninger inntrer «without regard to whether a party 

knows or does not know of the non-occurrence of a condition of his duty.» Se også Corbin § 762. 
285 Hall, (2003) s 1080flg. 
286 Zerbe (2002) s. 35. 
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Når det gjelder betingelsers rettsvirkninger kan man merke seg to ulikheter mellom engelsk og 

amerikansk rett: engelsk rett stiller krav om objektiv uvisshet, mens amerikansk rett kun krever 

subjektiv uvisshet. Dette fører i utgangspunktet til at man i amerikansk rett kan gi avkall på 

betingelser som allerede var ikke-oppfylt på tidspunktet for avtalens inngåelse. Imidlertid er det i 

amerikansk rett en begrensning i denne retten slik at forskjellen neppe vil ha noen stor praktisk 

betydning med hensyn til MAC betingelser.  
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6  MAC betingelser i norsk rett 

Hovedproblemstillingen i dette kapitlet er i hvilken grad en avtalepart etter norsk rett kan gå fra 

avtalen dersom en MAC betingelse ikke oppfylles.  

 

Det første spørsmålet blir som i de to foregående kapitlene når en vesentlig negativ endring, eller en 

MAC hendelse, faktisk foreligger slik at MAC betingelsen ikke oppfylles. Noen generelle 

utgangspunkter med fokus på likheter og forskjeller med engelsk og amerikansk tolkingslære vil bli 

trukket opp i punkt 6.1. Spørsmålet om MAC betingelsens oppfyllelse vil avhenge av en konkret 

tolkning i hvert enkelt tilfelle, og det er derfor vanskelig å gi et generelt svar på hva som skal til for 

å oppfylle vilkårene «vesentlig negativ endring». I avsnitt 6.2 nedenfor vil jeg likevel forsøke å 

påpeke noen utgangspunkter for denne konkrete tolkingen slik dette må forventes å følge av norsk 

rett.  

 

Det andre spørsmålet blir hvilke rettslige virkninger som følger av MAC betingelsens oppfyllelse 

eller ikke-oppfyllelse. Dette spørsmålet vil jeg drøfte i punktene 6.3 til 6.6 nedenfor. 

 

Oppsummering og konklusjon av MAC betingelsers innhold og funksjon i norsk rett kommer i 

punkt 6.7 nedenfor. 

  

6.1 Utgangspunktene for avtaletolking i norsk rett 

Målet for tolkningsprosessen i norsk rett er å komme frem til et rimelig og fornuftig uttrykk for 

partenes felles forståelse av avtalens innhold slik dette er kommet objektivt til uttrykk i den faktiske 

avtalen.287 Ordlyden skal forstås på en naturlig og helhetlig måte. Dersom den aktuelle ordlyden har 

et særlig betydningsinnhold innen den bransje som kontrakten gjelder, eller det kan bevises at 

partene har hatt en avvikende felles forståelse på avtaletidspunktet, skal denne forståelsen vanligvis 

legges til grunn.288 

 

                                                
287 Woxholt, Avtalerett s. 436-437 og Hov, Kontraktsrett I s. 148. 
288 Jf Hov, Kontraktsrett I s. 148. 
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For å belyse avtalens innhold kan i prinsippet all relevant informasjon om partenes handlinger i 

perioden forut for og etter avtaleinngåelsen tas i betraktning, inkludert slike forhold som avtalens 

faktiske og rettslige bakgrunn, avtalens formål, vederlaget størrelse, avtalens form og innhold 

osv.289 Det er altså ingen regel i norsk rett om eksklusjon av bevis tilsvarende regelen om «parol 

evidence» i engelsk og amerikansk rett.290 Spørsmålet i norsk rett er hvilken vekt bevisene tillegges. 

 

Engelsk språkdrakt 

Det er ikke uvanlig at en avtale underlagt norsk rett skrives i engelsk språkdrakt og det kan reises 

spørsmål om dette vil få betydning for tolkingen. Utgangspunktet er imiderltid at avtaler underlagt 

norsk rett skal tolkes i samsvar med norsk rett og i tråd med en naturlig forståelse av avtalens 

innhold.291  

 

I noen tilfeller vil engelske ord eller uttrykk være av en slik art at det er knyttet bestemte virkninger 

til dem, i dagligtale såkalte «trykknappvirkninger». Eksempelvis kan nevnes den tradisjonelle 

forståelsen av «conditions» i engelsk rett som gir en part rett til å heve dersom det brytes, uavhengig 

av bruddets vesentlighet.292 Slike virkninger vil normalt bli lagt til grunn der det går frem at dette 

var partenes felles intensjon med bestemmelsen.293 Dersom en slik «felles intensjon» til forståelsen 

av MAC betingelser kan bevises vil altså denne forståelsen normalt bli lagt til grunn også i en norsk 

domstol.  

 

I tråd med prosjektets forutsetninger vil jeg ikke gå nærmere inn på denne problematikken, men i 

det følgende legge til grunn at MAC betingelsens språkdrakt ikke får betydning for dens tolkning.294 

 

                                                
289 Se Woxholt, Avtalerett s. 438 flg., særlig 441-455 og og Hov, Kontraktsrett I s. 162 flg. 
290 Det vil som følge av forhandlingsprinsippet være opp til partenes selv (og deres prosessfullmektiger) å frembringe de 

bevisene som domstolen skal bygge sin avgjørelse på.  
291 Selvig, TfR 1986 s.4 og Hov, Kontraktsrett I s. 155. 
292 Se f.eks. Schuler v Wickman  og Sandsbråten, Conditions. 
293 F.eks. i Arica-saken, ND 1983.309, jf også Hov, Kontraktsrett I s. 148. 
294 Jf prosjektets hjemmeside, se punkt 1.2 over.  
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Det objektive tolkingsprinsipp 

Det har vært en tradisjon i norsk kontraktsrett for å legge vekt på å komme frem til et rimelig 

resultat i det enkelte tilfellet. I noen tilfeller har dette gått på tvers av avtalens tilsynelatende klare 

ordlyd. I løpet av de senere årene har det imidlertid utviklet seg et tydeligere skille mellom avtaler 

der hvor en av partene har et beskyttelsesbehov, f.eks. hvor forbrukere er involvert, og avtaler hvor 

det er mer naturlig at partene selv bærer risikoen for kontraktens utforming. Dette har medført at 

domstolene i kommersielle avtaleforhold har beveget seg i retning av det objektive tolkingsprinsipp 

med blant annet sterkere vektlegging på avtalens objektive ordlyd.  Et eksempel på dette er Rt 

2002.1155 hvor førstvoterende uttaler følgende om tolkningen av en kontrakt inngått mellom to 

næringsdrivende: 

 

«Det finnes støtte så vel i teori som i rettspraksis for at slike kontrakter som utgangspunkt bør 
fortolkes objektivt, og at kontraktens ordlyd må tillegges stor vekt. […] 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. Jeg antar også at det er riktig […] at 
betydningen av en fortolkning basert på avtalens ordlyd kan være økende.»295 (min kursiv) 

 

I kommersielle saker er det derfor domstolenes klare utgangspunkt at en klar ordlyd avgjør partenes 

rettigheter og plikter etter avtalen.296 Dette begrunnes med forretningslivets «behov for sikkerhet og 

forutberegnelighet», både i forhold til avtalepartene selv og eventuelle tredjeparter.297 I praksis 

innebærer dette at ordlyden i mange tilfeller blir forstått som uttømmende. Dersom ordlyden åpner 

for to (eller flere) ellers likestilte tolkingsalternativer er det likevel sannsynlig at norske domstoler 

vil legge vekt på den løsningen som anses for å være den mest rettferdige, eller den «rimeligste». 

Dette kan blant annet begrunnes i den generelle lojalitetsplikten i kontraktsforhold og 

rimelighetsstandarden i avtalelovens § 36.298 

 

Subjektive tolkingsmomenter 

Til tross for bevegelsen i retning av det objektive tolkingsprinsipp kan partenes subjektive forståelse 

fortsatt være av betydning: «subjektive fortolkningsmomenter har også sin selvsagte plass i 

                                                
295 Rt 2002.1155 (1158-1159). Tilsvarende holdning uttrykt overfor formålsbasert tolkning i Rt 1994.581 (587). 
296 Rt 1994.581 (587).  
297 Jf f.eks. Rt 2002.1155 og Rt 1994.626. 
298 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 42 flg. og s. 74, Selvig, TfR 1986 s. 2 og Falkanger-Thorsen JV (1993). 
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næringslivets kontrakter.»299 Dette innebærer en forskjell fra engelsk og amerikansk rett hvor 

partenes subjektive forhold ikke kan trekkes inn i tolkingen av partenes avtale. Også her vil 

imidlertid subjektive momenter være relevante for å bevise hvilken kunnskap partene hadde på 

avtaleinngåelsestidspunktet.  

 

Sammenholdt med utgangpsunktet om det objektive tolkingsprinsippet innebærer dette at den som 

hevder en forståelse som strider mot ordlyden har bevisbyrden for at denne forståelsen var partenes 

felles forståelse på avtaletidspunktet.300 I dette perspektivet vil subjektive individuelle 

tolkingsmomenter ha svært begrenset vekt, mens subjektive felles tolkingsmomenter derimot vil bli 

tillagt avgjørende vekt dersom de kan bevises.301 

 

6.2 Tolkingen av MAC betingelser i norsk rett 

Det finnes ingen publiserte avgjørelser om MAC klausuler (i vid forstand) i norsk rettspraksis.302 

Jeg vil derfor i det følgende forsøke å anvende reglene fra norsk tolkingslære på de tolkingsmessige 

problemstillingene som har dukket opp i engelsk og amerikansk rett. Videre vil jeg drøfte noen 

problemstillinger ved anvendelsen av MAC betingelser som særlig vil kunne dukke opp i norsk rett. 

Dette vil forhåpentligvis kunne gi et grunnlag for å bedømme i hvilken grad MAC betingelser 

fungerer i norsk rett slik som de gjør i sine oprinnelige systemer. 

 

Som vist over i punkt 6.1 er tolkingens utgangspunkt avtalens objektive ordlyd. Her kan det være 

nyttig å sondre mellom tilfeller hvor ordlydens betydning er klar, og tilfeller hvor den er uklar. 

 

6.2.1 Klar ordlyd 

Klar ordlyd vil normalt, i alle fall ved avtaler mellom forretningsdrivende, være avgjørende. Dette 

følger av Rt 1994.581 nevnt over punkt 6.1. Dette innebærer at dersom partene definerer objektivt 

verifiserbare kriterier for hva som skal regnes som en MAC hendelse vil dette normalt bli lagt til 

grunn også av dommeren, og MAC betingelsen vil bli gitt virkning etter sitt innhold.  

 

                                                
299 Rt 2002.1155 (1159). 
300 Erlend Haaskjold, Kontraktsforpliktelser, Oslo 2002 s. 102. 
301 Woxholt, Avtalerett s. 437. Se om tolkingsstandarder, Huser, Avtaletolking s. 68flg. 
302 Dette finnes heller ikke i dansk eller svensk rettspraksis, jf Stoltze og Svernlõv, R&R 2005.  
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Det kan imidlertid være vanskelig å avgjøre når en ordlyd er tilstrekkelig klar til at dommeren 

legger avgjørende vekt på den. I vurderingen av ordlydens «klarhet» vil forskjellige hensyn kunne 

spille inn, blant annet hensynene til rimelighet og rettferdighet. Dersom resultatet av å legge 

ordlyden til grunn fremstår som «urimelig» i det enkelte tilfelle, er det ikke usannsynlig at 

dommeren tolker bestemmelsen slik at det «urimelige» resultatet unngås. Dette innebærer i 

virkeligheten skjult sensur303 av partenes avtale, og det må antas at muligheten for dette, i alle fall i 

prinsippet, har blitt noe mindre i tråd med utviklingen i retning av et objektivt tolkingsprinsipp i 

kommersielle avtaler, jf over punkt 6.1. 304 Dersom man ønsker en klarest mulig ordlyd er det en idé 

å knytte vesentlighetskriteriet, eller andre deler av MAC betingelsen, til en objektivt verifirserbar 

norm (slik som f.eks. aksjekurs e.l.). Dette må antas å ville bli lagt til grunn av domstolene. 

 

6.2.2 Uklar ordlyd 

I mange tilfeller vil imidlertid ordlyden i en MAC betingelse kunne ha flere mulige betydninger 

(flertydighet) eller den faktiske grensen for hva som faller inn under ordlyden vil kunne være uklar 

(vaghet). I forhold til MAC betingelser vil dette spørsmålet særlig være aktuelt ved tolkingen av 

bestemmelsens vesentlighetsvilkår. Spørsmålet er dermed om det i lys av norsk rett kan sies noe 

generelt om innholdet av dette. 

 

Vi har ovenfor i avsnitt 5.2.8 sett at det i amerikansk rett kanskje kan oppstilles en 

tommelfingerregel om at 20 % avvik må regnes som en «vesentlig negativ endring», men at et 

betydelig mindre avvik i mange tilfeller likevel vil være tilstrekkelig. Vi har ingen tilsvarende 

holdepunkter i norsk rett, og hva som skal regnes som vesentlig vil måtte bero på en konkret 

helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. I den forbindelse kan man reise spørsmålet om 

mangelslærens vesentlighetsvilkår kan bidra til å kaste lys også over MAC betingelsers 

vesentlighetsvilkår. 

 

                                                
303 Et alternativt uttrykk er «korrigerende» tolking, jf Hov, Kontraktsrett I s. 172 flg. 
304 Jf Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 44. 



 

 92 

6.2.2.1 Forholdet til mangelslærens vesentlighetskrav 

Vesentlighetskravet ved heving er en kjent størrelse i norsk kontraktsrett,305 og dets innhold kan 

fastlegges på bakgrunn av en betydelig mengde rettskilder. Spørsmålet er så om disse rettskildene 

kan yte et bidrag til å forstå innholdet av MAC betingelsens vesentlighetskrav. 

 

Betingelsen som sådan er et objektivt forhold som begge parter forholder seg til allerede fra 

avtalens inngåelse, og som det vil fremgå av punkt 6.3 nedenfor er betingelsens oppfyllelse et rent 

objektivt spørsmål – enten er betingelsen oppfylt eller så er den det ikke.306  Problemet, og likheten 

med hevingsspørsmålet, reiser seg ved bruken av en vag standard for oppfyllelse. Om betingelsen 

objektivt sett er oppfylt er ikke så lett å avgjøre dersom standarden for dens oppfyllelse er uklar. 

 

Ulikt utgangspunkt for vurderingen 

Vurderingen av hevingsrett og spørsmålet om det har inntruffet en MAC hendelse vil ha forskjellige 

utgangspunkter. I hevingsspørsmålet vil utgangspunktet være en mangelfull oppfyllelse av en parts 

avtaleforpliktelse. Man må spørre hva som var kontraktsmessig oppfyllelse, og i dette spørsmålet 

kommer flere forhold inn, som f.eks. partenes opplysnings- og undersøkelsesplikt. Dersom en part 

bryter sin opplysningsplikt vil dette være et selvstendig mangelsgrunnlag, som alene eller 

kombinert med andre forhold, vil kunne utløse en hevingsrett. Dersom en part bryter sin 

undersøkelsesplikt, vil dette i mange tilfeller medføre at han likevel ikke kan påbrope en mangel 

som han ville oppdaget ved den aktuelle undersøkelsen. Ved vurderingen av hevingsretten står med 

andre ord spørsmålet om det faktiske forholdets årsak sentralt, nemlig pliktbruddet. 

 

Utgangspunktet for vurderingen av MAC betingelsers oppfyllelse er ikke et pliktbrudd, men en 

faktisk situasjon uavhengig av årsak.307 Vurderingstemaet vil derfor være den faktiske situasjonen 

på tidspunktet for avtaleinngåelsen eller den faktiske situasjonen slik f.eks. partenes regnskaper gir 

uttrykk for. Hva vurderingen konkret skal knytte seg til må følge av en tolking av bestemmelsen.  

Dersom betingelsen viser til partens fremstilling så vil endringer i denne være relevant. Dersom 

betingelsen viser til faktiske forhold er det endringer i disse som er relevant. Spørsmålet er med 

                                                
305 Se generelt om vesentlighetsvurderingen ved heving Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 410 flg. 
306 Jf Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 412 nederst sammenholdt med note 17 (samme sted). 
307 Med forbehold om at annet kan være avtalt. 
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andre ord om situasjonen, rent faktisk og uavhengig av hva partene har sagt om den underveis, har 

endret seg.  

 

At utgangspunktet for vurderingen er ulikt betyr ikke samtidig at normen for vesentlighet også må 

være ulik.308 Vesentlighetskravet i MAC betingelser knytter seg på samme måte som ved 

hevingsspørsmålet til avviket fra en på forhånd (mer eller mindre) klarlagt standard, nemlig de 

faktiske forholdene slik disse var ved avtalens inngåelse. Dette kan tale for at momenter fra 

mangelslæren vil kunne være av relevans også i forståelsen av MAC betingelser i norsk rett. 

 

Ulikt vurderingstema 

En forskjell mellom mangelslæren og MAC betingelser vil i noen tilfeller være at mangelslærens 

vesentlighetsbegrep ikke nødvendigvis knytter seg til et økonomisk tap. En vesentlig mangel vil 

kunne foreligge uten at denne representerer noen økonomisk verdiforringelse (sofaen er f.eks. rød 

mens den ifølge avtalen skulle være grønn). For MAC betingelsers vedkommende vil kravet til 

vesentlig derimot alltid knyttes til et økonomisk tap. Forskjellen bør riktignok ikke overdrives – 

hevingskrav knytter seg også normalt til et økonomisk tap, og dette gjelder særlig i kommersielle 

forhold. 

 

Ulike hensyn til grunn for vesentlighetsvurderingen 

Det kan innvendes mot dette at fastleggelsen av vesentlighetskravets innhold i mangelslæren delvis 

hviler på en avveining av hensynene mellom den som misligholder og den uskyldige part som ikke 

har relevans ved vurderingen av MAC betingelsens vesentlighetsvurdering. I mangelslæren vil 

f.eks. momenter som avvikets størrelse og betydning for den uskyldige tale for heving. Momenter 

som misligholderens alternative beføyelser (reparasjon), skyld, tidsmomentet eller at heving 

rammer vedkommnede part særlig hardt vil på den annen side tale mot heving.309 Avveiningen gir 

seg utslag i en balansert regel hvor hensynet til begge parter til en viss grad søkes ivaretatt.310 

                                                
308 Jf punkt 5.2.1 over. 
309 Hov, Kontraktsrett II s. 159, 162. Det kan også reises spørsmål om kravet til innsiktsrekvisitt som et vilkår for 

heving , jf ibid s. 156-157 og Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 416. Dette vil ikke være et vilkår ved vurderingen av MAC 

betingelsers oppfyllelse. 
310 Kai Krüger, Kjøpsrett, 4. rev. utg. Bergen 1999 s. 268 
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Avgjørende for vesentlighetsvurderingen er således om kontraktsbruddet «har gitt kjøperne en 

rimelig grunn for […] å si seg løst fra kontrakten».311 

 

Vurderingen av MAC betingelsens oppfyllelse knytter seg ikke som vesentlighetskravet i 

mangelslæren til en interesseavveining. Vurderingsnormen skal her vurderes ensidig – det er 

forholdets vesentlighet i forhold til den betinget forpliktede som er avgjørende og hensynet til den 

annen parts interesser har i dette spørsmålet ingen relevans.  

 

Dette kan tale for at vesentlighetsvurderingen i MAC betingelser er en modifisert utgave av 

mangelslærens tilsvarende vurdering hvor hensynet til medkontrahenten er «skåret bort». 

 

Konklusjon 

Den prinsipielle forskjellen mellom vesentlighetsvilkårene i hhv. mangelslæren og MAC 

betingelsen gjør at terskelen for deres oppfyllelse ikke nødvendigvis vil være lik. MAC betingelsens 

vesentlighetsterskel inneholder ikke avveiningen mot motpartens interesse i at avtalen skal 

gjennomføres, og det må derfor antas at terskelen for hva som skal regnes som «vesentlig negativ 

endring» normalt vil ligge noe lavere enn hva som er tilstrekkelig for å heve en tilsvarende avtale. 

Til dette må det imidlertid legges til at de sentrale momentene ved hevingsspørsmålet, nemlig det 

objektive avviket og betydningen for den uskyldige part, vil være de samme som ved vurderingen 

av MAC betingelsen. Forskjellen mellom de to vurderingsnormene må derfor ikke overdrives. 

 

Videre vil dommeren i realiteten ha et betydelig rom for å ta hensyn også til motpartens interesser 

ved vesentlighetsvurderingen etter MAC betingelsen. I realiteten kan man nok derfor mulighet for 

at det vil bli foretatt en viss avveining av partenes interesser også i vurderingen av MAC 

betingelsens oppfyllelse, selv om dette prinsipielt sett ikke skal gjøres.  

 

I praksis vil flere av momentene i mangelslærens vesentlighetsvurdering være de samme som ved 

vurderingen av MAC betingelsens vesentlighetskrav. Man vil derfor til en viss grad kunne trekke 

veksler på noen av de typiske vurderingsmomentene som anvendes i misligholdslæren. Det må 

likevel fastholdes at vurderingene er prinsipielt forskjellige og at det derfor ikke i alle tilfeller kan 

                                                
311 Jf Rt 1998.1510  (1518) og Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 411flg. 
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sluttes analogisk fra vesentlighetsvurderingen ved mangler til vesentlighetsvurderingen ved MAC 

klausuler.  

 

6.2.2.2 Hva er vesentlig negativ endring? 

Som i hevingsvurderingen må vesentlighetsvurderingen i MAC betinglser bero på en konkret 

vurdering. Vurderingen vil naturlig ta utgangspunkt i det objektive avviket fra den faktiske 

situasjonen på avtaleinngåelsestidspunktet. Avviket må imidlertid sees i forhold til noe, og det må 

derfor spørres hvilken betydning dette har for den aktuelle part. I denne vurderingen vil spørsmålet 

være hvilken betydning avviket har i forhold til transaksjonens art (er det f.eks. oppkjøp med tanke 

på videresalg eller en mer langsiktig og strategisk begrunnet transaksjon) og den betinget 

forpliktede partens stilling.312  

 

På et generelt plan og uavhengig av et konkret saksforhold er det ikke lett å komme særlig nærmere 

svaret på hva som må regnes som «vesentlig negativ endring» eller lignende.313  

 

6.2.3 Avtalens faktiske omstendigheter 

Et moment som vil kunne bidra til å avgjøre innholdet i en MAC klausul er de faktiske 

omstendighetene rundt avtaleforholdet. Dette kan være partenes forutsetninger for å inngå avtalen, 

tidligere avtaler, møtereferater eller andre dokumenter fra partenes forhandlinger. I prinsippet er 

domstolen her fri til å vurdere alle relevante bevis som legges frem av partene. Dette vil i noen 

tilfeller kunne belyse hva partene mente med innholdet i klausulen, eller det kan bidra til å 

dokumentere en felles intensjon som ikke kommer frem i den objektive ordlyden. 

 

Det er verdt å merke seg at norske domstoler også vil ha adgang til å legge vekt på etterfølgende 

omstendigheter i tolkingen av avtalens innhold, eksempelvis partenes etterfølgende opptreden. 

Dette er en forskjell fra engelsk og amerikansk rett som i noen tilfeller vil kunne bli avgjørende. 

  

                                                
312 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 415. 
313 Slik også Egholm Hansen & Lundgren, Køb og salg s 243. 
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6.2.4 MAC betingelsens formål 

Et annet moment i fastleggelsen av MAC betingelsen innhold kan være bestemmelsens formål, dvs. 

partenes intensjon med å innta betingelsen. Dersom løftegiver hadde et bestemt formål med å innta 

MAC betingelsen vil dette være et argument for å tolke MAC betingelsen slik at formålet kan 

realiseres. Et eksempel på dette er Rt 1991.220 (Sollia borettslag) hvor Høyesterett tolket en klausul 

om beregning av strømforbruk i tråd med partenes formål om at «ingen skal tjene eller tape penger» 

på fordelingen av omkostningene. Høyesterett valgte her det tolkningsalternativet som best 

harmonerte med partenes felles formål.314 Det bør imidlertid nevnes at førstvoterende i denne saken 

også uttalte at løsningen hadde støtte i avtalens ordlyd, og det blir dermed uklart hvor stor vekt 

formålshensynet ble tillagt.  

 

I denne sammenhengen må avgjørelsen i Rt 1994.581 også nevnes. I denne saken gjorde 

Høyesterett det klart at de ikke vil fravike en klar ordlyd ut i fra «mer eller mindre klare antagelser 

om formålet. […] Man kan ikke ved tolkning fange opp tilfelle som det var nærliggende å regulere 

dersom avtalen også skulle omfatte dem». Dersom man unnlot å inkludere «selskapets finansielle 

situasjon» i MAC klausulen er bevisbyrden tung dersom man senere skal overbevise en domstol om 

at bestemmelsens formål også var å dekke slike forhold. Det er etter dette sannsynlig at MAC 

betingelsers formål kan komme i betraktning dersom avtalens ordlyd er uklar, men at hensynet nok 

vil ha begrenset vekt. 

 

6.2.5 Hensynet til lojalitet og rimelighet 

Til tross for utgangspunktet om at man ved kommersielle avtaler av hensyn til sikkerhet og 

forutberegnelighet skal legge ordlydens objektive mening til grunn, er det sannsynlig at dommeren 

ved ellers likeverdige tolkningsalternativer vil velge det alternativet som fremstår som mest rimelig 

og hensiktsmessig. En slik norm for tolkningen må antas å følge av avtalelovens § 36315 og av det 

alminnelige kravet til lojalitet i kontraktsforhold.316  

 

Hensynene til rimelighet og lojalitet som norm for tolkingen vil sannsynligvis få størst betydning i 

avtaleforhold hvor det er fare for et stort tap eller ulempe for den parten som MAC klausulen «går 

                                                
314 Se også Rt 1988.570 for tilsvarende vurderinger.  
315 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 639 og Woxholt, Avtalerett s. 455 med henvisning til Rt 1991.220. 
316 Woxholt, Avtalerett s. 451f. 
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ut over». Jo større fare for tap, desto større blir ubalansen og dermed også den eventuelle 

urimeligheten. Blant avtaleforhold som i særlig grad fører til risiko for store tap kan nevnes løpende 

og langvarige avtaleforhold, slik som f.eks. låneavtaler. Her vil det potensielle tapet knyttet til 

påberopelsen av en MAC betingelse ofte være enda større enn ved engangsytelser slik som 

virksomhetsoverdragelser. Ved en løpende og langvarig ytelse som f.eks. en løpende låneavtale vil 

en manglende oppfylt MAC betingelse ofte ikke bare føre til at låntakeren mister retten til videre 

utbetalinger, men at også hele låneavtalen opphører (som følge av en hevingsklausul som utløses av 

MAC betingelsen). Det særlige ved løpende avtaleforhold i denne sammenhengen er at 

løftemottakeren ofte i betydelig grad har innrettet seg etter avtalens oppfyllelse mens dette ved 

virksomhetsoverdragelser i mindre grad vil være tilfellet.317  

 

Spørsmålet er så i hvilken grad norske domstoler må antas å legge vekt på rimelighetshensyn i 

avtaleforhold hvor begge parter er profesjonelle og selve avtalen er et resultat av nøye kalkulert 

risiko fra begge parter. Det skal imidlertid mye til for at rimelighet og lojalitet i seg selv fører til at 

dommeren fraviker en klar ordlydsforståelse. Ifølge Hagstrøm må hensynet til avtalens ordlyd i 

store kommersielle avtaler normalt veie tungt slik at det blir mindre rom, om noe, for 

rimelighetsbetraktninger.318 Rimelighet og lojalitet kan imidlertid samvirke med andre relevante 

hensyn og slik være «tungen på vektskålen» i avgjørelsen av et tvilsomt spørsmål. 

 

6.2.6 Diskresjonær kompetanse til å avgjøre MAC betingelsers oppfyllelse 

Ved en eventuell tvist vil den part som hevder at betingelsen for avtalens ytelsesplikt ikke er oppfylt 

løpe en risiko for at en uavhengig tredje instans (som f.eks. en domstol) kommer til et annet resultat 

vedrørende spørsmålet om betingelsens oppfyllelse. En måte å sikre seg mot denne 

påberopelsesrisikoen er å innta en bestemmelse som tillegger den ene parten kompetanse til å 

avgjøre hvorvidt betingelsen er oppfylt eller ikke. Hensikten er naturligvis at partens vurdering vil 

bli lagt til grunn uten overprøving dersom motparten senere skulle reise sak fordi han eller hun 

mener betingelsen i virkeligheten var oppfylt. 

 

                                                
317 Selv om det også her normalt vil foreligge en betydelig innrettelse fra selger og målselskapet som kan føre til 

betydelige tap hos disse skulle transaksjonen ikke bli gjennomført. 
318 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 44. 
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En helt uinnskrenket og ensidig diskresjonsadgang vil medføre en uthuling av avtalens bindende 

virkning – man vil i realiteten stå overfor en opsjon. Normalt vil det derfor hete i slike 

bestemmelser at det «in the reasonable opinion of the [Party]» (eller lignende formlulering) ikke har 

inntrådt en vesentlig negativ endring. Dersom partene har inntatt en slik diskresjonær adgang uten 

at den er begrenset av en «reasonable» eller «rimelig» vurdering reises dermed spørsmålet om 

hvordan norske domstoler vil forstå og anvende en slik bestemmelse. 

 

Innskrenkende tolking  

Hensynet til rimelighet kan komme inn på mange måter ved tolkingen av en avtale. For det første 

kan rimelighet komme inn som et tolkingsmoment i form av reelle hensyn, f.eks. lojalitetshensy, 

ved valget mellom ulike tolkningsalternativer, jf over.319 Spørsmålet i forhold til MAC klausuler vil 

være om det er sannsynlig at partene mente eller om det er rimelig at den ene avtaleparten skulle ha 

en fult ut diskresjonær adgang til å avgjøre spørsmålet om MAC betingelsens oppfyllelse. Det vil 

det i de fleste tilfeller ikke være, jf forrige avsnitt om uthuling av avtalens bindende virkning. 

Unntaksvis kan imidlertid partene ha ment å gi den ene parten en fullt ut diskresjonær kompetanse. 

Dersom dette kan bevises, eller partene er enige, vil dette i utgangspunktet legges til grunn av 

domstolene. 

 

Indirekte avtalesensur 

Dersom det ikke er rom i MAC betingelsen for å foreta et valg mellom ulike tolkingsalternativer, 

kan rimelighetshensyn også ligge til grunn for indirekte avtalesensur. 320 Dette kan begrunnes i 

lojalitetsplikten eller i avtalelovens § 36. Innholdet i lojalitetsplikten gir uttrykk for en rettslig 

standard som vil kunne variere fra kontraktsforhold til kontraktsforhold.321 Avtalelovens § 36 vil 

også unntaksvis kunne legge føringer for avtaletolkingen av slike bestemmelser.322 

                                                
319 Det generelle kravet til lojalitet i kontraktsforhold underlagt norsk rett har blant annet kommet til uttrykk gjennom 

avgjørelsen i Rt 1988.1078 (1084) hvor det heter at alle kontraktsforhold stiller «krav til aktsom og lojal opptreden […] 

Dette kravet til aktsomhet og lojalitet må gjelde ikke bare ved stiftelsen, men så lenge forpliktelsen består […].». Se 

også Rt 1995.1460 (1469) hvor formuleringen gjentas.   
320 Se blant annet Rt 1991.220 (226) hvor Høyesterett uttaler at «[…] det er en flytende overgang mellom de tilfelle 

hvor avtalen selv gir grunnlag for et revisjonskrav og hvor dette må forankres i andre regler, først og fremst i 

avtalelovens § 36.». Hov, Kontraktsrett I s 173 kaller dette «korrigerende tolking». 
321 Arne Falkanger Thorsen, Lojalitetsplikt i kontraktsforhold, Jussens Venner 28 (1993) s. 36-54. 
322 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 74 
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Essensen i både lojalitetsplikten og avtalelovens § 36 er et vern mot misbruk av avtalens rettigheter, 

og urimelighetsstandarden i avtalelovens § 36 rammer lett forhold hvor ensidig kompetanse over 

spørsmål med stor betydning for medkontrahenten er lagt til en avtalepart: 

 

«Dersom en avtalebestemmelse legger avgjørelser av en viss viktighet i avtaleforholdet 
ensidig i den ene avtaleparts hånd, synes det å være klart at den lett må bli ansett som 
urimelig.»323  

 

Som eksempler på vilkår som normalt vil bli ansett for å tillegge en av avtalepartene urimelig 

kompetanse nevnes i bestemmelsens forarbeider blant annet følgende typetilfeller: «prisklausuler 

som ensidig overlater til den ene part å avgjøre hvorvidt intrufne omstendigheter skal medføre en 

prisforhøyelse», vilkår som gir selgeren myndighet til å avgjøre hvorvidt de forhold som kjøperen 

påpeker skal anses å være mangler eller ikke, og til sist vilkår hvoretter en bank ensidig kan avgjøre 

om «den gitte sikkerhet fortsatt er tilstrekkelig eller om banken kan kreve ny sikkerhetsstillelse.»324 

 

Mye taler derfor for at dommeren vil innfortolke et krav om «rimelighet» eller «lojal vurdering» i 

bestemmelser som tillegger den ene avtaleparten kompetanse til å avgjøre hvorvidt det har 

inntruffet en vesentlig negativ endring eller ikke. Rimelighetskravets omfang må avgjøres konkret 

på bakgrunn av avtaleforholdet med hensyn til blant annet kontraktsforholdets art, partenes stilling, 

partenes forutsetninger og de muligheter hver av partene selv har til å ivareta sine interesser. 

 

Direkte avtalesensur 

Unntaksvis kan dommeren, dersom han eller hun finner anvendelsen av en diskresjonsbestemmelse 

urimelig, foreta direkte sensur med hjemmel i avtalelovens § 36. Spørsmålet om slike 

diskresjonsbestemmelser må anses for å være urimelige etter avtalelovens § 36 vil avhenge av en 

konkret vurdering av partenes stilling, kontraktsforholdets art og omstendighetene for øvrig, se 

nærmere over punkt 3.4.1.  

 

                                                
323 Ibid 
324 NOU 1979: 32 Formuerettslig lempingsregel s. 52. 



 

 100 

Det er klart at avtalelovens § 36 kan påberopes også i kommersielle forhold, men det mest naturlige 

vil nok likevel være at diskresjonsbestemmelsen tolkes innskrenkende slik at dommeren unngår å 

foreta direkte sensur av avtalen, jf drøftelsen umiddelbart ovenfor. 

 

Oppsummering og konklusjon 

Det er sannsynlig at norske domstoler vil forstå en diskresjonær kompetansetildeling i en avtale som 

om den inneholdt ordene «rimelig vurdering». Dette støttes først og fremst av lojalitetsplikten som 

er til stede i alle norske kontrakter, men også av avtalelovens § 36 som ikke kan fravikes, selv ikke 

ved avtale. 

 

Dommerne i både engelsk, amerikansk og norsk rett vil som vi har sett normalt innfortolke et visst 

rimelighetskrav i slike diskresjonære bestemmelser. Det er imidlertid grunn til å anta at norske 

domstoler vil gå noe lenger enn engelske domstoler i å kreve «rimelighet». Amerikanske domstoler 

vil sannsynligvis ligge et sted midt i mellom engelske og norske. 

 

6.2.7 Tolkingsmessige likheter og ulikheter – engelsk, norsk og amerikansk rett 

Dersom Tyson-avgjørelsen skulle vært avgjort av en norsk domstol ville utgangspunktet for 

tolkingen vært avtalens objektive ordlyd, i dette tilfellet «vesentlig negativ endring». Da ordlyden i 

seg selv neppe ville være avgjørende er det sannsynlig at en norsk domstol ville foretatt en bred 

helhetsvurdering av ordlyden sett i lys av avtaleforholdet under ett med tanke på å komme frem til 

et rimelig og fornuftig innhold.  

 

Dette er i essens hva domstolen i Tyson-avgjørelsen gjorde. Engelske og amerikanske domstolers 

adgang til å foreta brede helhetsvurderinger er noe mer begrenset enn for norske domstolers del. 

Typisk med MAC betingelser er imidlertid at de er vage og veldig avhengig av sakens konkrete 

fakta. Dette gir engelske og amerikanske domstoler forholdsvis frie tøyler i forhold til hva slags 

bevis domstolen kan bygge på og vid skjønnsmessig adgang til å foreta vurderinger av spørsmålet 

om MAC betingelsens oppfyllelse. Dette fører igjen til at løsningen med hensyn til tolkingen av 

MAC betingelser får flere likhetstrekk med norsk rett enn hva disse landendes tolkingslære ellers 

ville hatt.  
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Det bør imidlertid påpekes at selv om prinsippene ser ut til å være sammenfallende på flere 

områder, vil praksis likvel kunne være avvikende mellom engelsk, amerikansk og norsk rett. Dette 

kan skyldes av at det er gradsforskjeller i tolkingsprosessen som ikke er så enkel å fange opp i en 

sammenheng som denne.  

 

Videre vil veiingen av hensyn i praksis bli noe ulik ettersom de ulike dommerne har forskjellige 

referanserammer. For en engelsk dommer er det f.eks. «rimelig» at partene i stor grad blir holdt til 

den avtalen de har inngått, selv om dette kan bety at den ene parten økonomisk sett kommer dårlig 

ut. «Rimeligheten» i dette tilfellet kan kanskje likestilles med forutberegnelighet. En norsk dommer 

derimot ville sannsynligvis forstått «rimelig» mer i retning av rettferdighet, selv om dette som vi har 

sett nok er en holdning som har vært i gradvis endring de siste årene. 

 

Faktagrunnlag – spørsmålet om bevis 

Særlig på ett punkt vil forskjellen mellom engelsk, amerikansk og norsk rett kunne være helt 

avgjørende, og det er med hensyn til bevisføringen. Som vi har sett er mulighetene for bevisføring 

regulert av regelen om «parol evidence» i både engelsk og amerikansk rett. Bevisavskjæringen vil, 

som vi også har sett, være «strengest» etter engelsk rett. Her vil partenes prekontraktuelle 

forhandlinger og etterfølgende omstendigheter ikke være tillatt ført som bevis som grunnlag for 

avtalens forpliktelser. Partenes prekontraktuelle forhandlinger vil imidlertid kunne tjene som 

deskriptive bevis på de faktiske omstendighetene rundt avtaleinngåelsen, og vil således indirekte 

kunne få betydning for tolkningen. 

 

I amerikansk rett avhenger spørsmålet om tillatte bevis i stor grad av dommerens vurdering av 

avtalens «level of integration». I forhold til MAC betingelser vil imidlertid tilfellet normalt være at 

bestemmelsen er uklar, slik at «parol evidence» uansett vil være relevant.  

 

I norsk rett vil alle bevis i prinsippet tillates ført, men bevisenes relative vekt vil variere. Objektive 

bevis vil jevnlig tillegges mer vekt enn subjektive, med unntak av subjektive felles bevis slik som 

partenes felles forutsenting eller formål med avtalen. 

 

I sum blir vurderingen av faktum i norsk rett mer skjønnsbasert og åpen i norsk rett enn i engelsk 

rett. Amerikansk rett befinner seg et sted midt i mellom. Denne forskjellen vil kunne få avgjørende 

betydning for tolkingen av MAC betingelser. 
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6.2.8 Oppsummering og konklusjon 

I utgangspunktet vil en klar ordlyd avgjøre partenes rettigheter og plikter under en MAC betingelse 

også i norsk rett. Det vil imidlertid i svært mange tilfeller foreligge tvil med hensyn til ordlydens 

betydning, og i slike tilfeller vil norske domstoler etter en fri bevisbedømmelse ha adgang til å veie 

ulike hensyn mot hverandre for å komme frem til en løsning i tråd med det partene rimeligvis kunne 

forvente. I denne situasjonen vil norske domstoler ha noe større spillerom enn sine engelske og 

amerikanske kollegaer, og dersom domstolen finner et resultat urimelig vil det være muligheter i 

tolkingsprosessen for å foreta såkalt skjult sensur.  

 

Videre blir spørsmålet hvilke rettsvirkninger MAC betingelsen får dersom vilkårene i den er 

oppfylt. 

6.3 Generelt om betingelser i norsk rett 

Ordet betingelse brukes i norsk rett av og til som en samlebetegnelse på bestemmelsene eller 

vilkårene i en avtale.325 I denne betydning har ordet ikke noe rettsvitenskapelig innhold idet «det 

ikke knytter sig særlige Regler til de[t]».326 Betingelser i snever forstand, i sin egentlige betydning, 

medfører imidlertid særskilte rettsvirkninger.  

 

Vilkåret for at noe skal være en betingelse er alstå at det gjør et rettsforhold avhengig av a) en 

fremtidig og b) en uviss hendelse eller omstendighet. Kravet til fremtidighet innebærer som i 

engelsk rett (men annerledes enn amerikansk rett) at partenes subjektive uvisshet ikke er 

tilstrekkelig for å øve betingelsens virkninger – det kreves at forholdet objektivt sett ennå ikke er 

avklart.327  

 

                                                
325 Platou, Privatrettens Almindelige Del s. 313 
326 Se Torp, Hovedpunkter s. 94 flg., og Platou, Privatrettens Almindelige Del s. 313 flg. 
327 Se imidlertid Torp, Hovedpunkter s. 98 som hevder at det objektive vilkåret i noen sammenhenger «ere Udslag af en 

unøjagtig eller noget uklar Opfattelse. Ialtfald for enhver, der tillægger Aarsagsloven almindelig Gyldighed for alle 

Livsforhold, maa strængt taget enhver i en Retshandel sat Betingelse allerede fra første Færd rent objektivt set staa som 

henholdsvis nødvendig eller umulig. Naar derfor Fordringen om Betingelsens Uvished […] skal fastholdes, maa dette 

forstaas ikke rent objektivt, men saaledes, at der ved Udtrykkene »uvis« […] kun haves for Øje, om Betingelsens 

Indtræden eller Ikke-Indtræden under Hensyn til den menneskelige Videns hele Standpunkt til en given Tid kunde have 

været kendt eller forudset allerede ved Retshandlens Afslutning.» (uth. i original) 
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Betingelser i teknisk forstand er en grunnleggende avtalerettslig kategori som gjør virkningene av et 

løfte eller en avtale avhengig av «en fremtidig uvis Omstændighed»328 - «[k]un den Betingelse, der 

gaar ind under ovenstaaende Definition, øver Betingelsens særegne Virkninger.»  

 

I noen tilfeller vil en avtalebestemmelse gi inntrykk av å være en betingelse uten at vilkårene for 

betingelser er oppfylt. Platou skiller ut disse «uegentlige» betingelsene eller «conditio impropria» i 

tre hovedgrupper: 
 

«Uegentlig er Betingelsen, naar Parterne har gjort Retshandelen afhængig af a) en 
Omstændighed, som vistnok efter sit Begrep er uvis, men allerede er faktisk afgjort (conditio 
in præsens vel in præteritum collata), b) eller som nødvendigvis maa indtæde, conditio 
necessaria, og altsaa ikke er uvis, eller c) umulig (conditio impossibilis), som paa Forhaand 
vides ikke at kunne indtrade, altsaa heller ikke uvis – og endelig er conditio juris en uegentlig 
Betingelse, som er nødvendig.»329 

 

Rettsvirkningene av uegentlige betingelser avhenger av de faktiske omstendigheter. Dersom en 

avtalepart avgir et løfte som etter sin ordlyd er betinget av en faktisk omstendighet som, uten at 

avtaleparten er klar over dette, allerede har inntruffet (kategori a over), vil løftet få umiddelbar 

virkning - løftet er i realiteten ubetinget.330 Dersom et løfte på den annen side betinges av at en 

faktisk omstendighet inntreffer, som det allerede på avtaleinngåelsestidspunktet er klart at ikke har 

inntruffet, eller ikke kan inntreffe, vil «løftet» være uten innhold og aldri bli virksomt. Nødvendige 

suspensive betingelser (kategori b) medfører på sin side at avtalen anses inngått som ubetinget da 

«betingelsen» helt sikkert vil inntreffe – løftet er i realiteten ubetinget. Umulige suspensive 

betingelser medfører på den annen side at løftevirkningene aldri vil inntreffe med den følge at 

«løftet» er (og blir) uvirksomt.331 

 

                                                
328 Platou, Privatrettens Almindelige Del, s. 314. Se også Ekström I s. 729 flg. 
329 Platou, Privatrettens Almindelige Del, s. 314. 
330 Torp, Hovedpunkter s. 97f. Et spørsmål som kan reise seg i denne forbindelse er imidlertid om det var en 

forutsetning for den betingede avtalen at betingelsen skulle være objektivt usikker, dvs. ennå ikke inntrådt. Dette vil 

avhenge av en konkret tolking av avtalen, men jeg går ikke nærmere inn på problemstillingen i det følgende da den må 

antas å være av begrenset relevans i forhold til MAC betingelser. 
331 Arnholm, Privatrett I s. 150, Ekström I s. 731. 
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En betingelse er ikke en opsjon 

Et betinget rettsforhold innebærer ikke at den betinget forpliktede har en opsjon på å trekke seg fra 

avtalen. Så lenge betingelsen er svevende er den betinget forpliktede bundet av avtalen med 

medkontrahenten, og dersom betingelsen oppfylles er vedkommende bundet til å oppfylle avtalen 

med denne, jf lagmannsrettens votum i Rt 1985.1066 (tiltrådt av Høyesteretts flertall). I denne 

avgjørelsen var det spørsmål om en kommune som følge av et finansieringsforbehold var fri fra et 

tidligere antatt anbud: 

 

«Man kan se det slik at det fra begge sider ligger en viss avtaleforpliktelse i dette [dvs. at 
anbudet var suspensivt betinget og at anbyder godtok dette, min anm.], slik at anbudet og 
anbudsvedtakelsen ville ha vært forpliktende dersom finansieringen hadde latt seg ordne 
innen rimelig tid. Dersom finansieringsforutsetningne ikke lot seg innfri, ville avtaleforholdet 
falle bort.»332  

 

At avtaleforhodlet faller bort dersom betingelsen ikke oppfylles er ikke et følge av kommunens 

valg, som det ville vært om betingelsen fungerte som en opsjon, men derimot en automatisk 

virkning av betingelsens manglende oppfyllelse, jf neste punkt. 

 
Skillet mellom uttrykkene betingelse, vilkår og forutsetning kan noen ganger være gjenstand for usikkerhet.333 

Betingelse er ovenfor definert som en bestemmelse i en avtale som begrenser partenes plikter og rettigheter under 

henvisning til en usikker, fremtidig og faktisk hendelse. Vilkår er på den annen side en avtalebestemmelse som pålegger 

en part plikter eller begrenser rekkevidden i en etter avtalen ervervet rettighet.334 Et vilkårs oppfyllelse kan, i motsetning 

til betingelsers oppfyllelse, fremtvinges ved rettslige sanksjoner. 

 

Det er videre en glidende overgang mellom betingelser og forutsetninger. Normalt kreves det at betingelser er kommet 

klart til uttrykk i avtalen335 mens forutsetninger forstås som uutalte (men for motparten synbare) betingelser. Sondringen 

er imidlertid ikke absolutt da betingelser i noen tilfeller også kan tenkes å være stilltiende.336  

 

Betingelsers forhold til forbehold er heller ikke enkel å gripe fatt i ved første øyesyn. Det kan imidlertid synes som om 

den relevante forskjellen mellom betingelser og forbehold er at sistnevnte virker som en opsjon for den berettigede – 

han eller hun kan velge å påberope forbeholdet dersom vedkommende ønsker det. Betingelsers rettsvirkninger inntreffer 

                                                
332 Ibid s. 1071. 
333 Se f.eks. Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 766. 
334 Jf sondringen i engelsk rett mellom condition i betydningen «term (of the agreement)» og «event», se Treitel, The 

Law of Contract s. 62. 
335 Se Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 766. 
336 Ussing, Aftaler s. 446. Se også Rt 1992.321 
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imidlertid automatisk, ipso jure, i motsetning til forbeholdet, jf nedenfor punkt 6.3.1.337 Videre virker forbeholdet 

normalt resolutivt slik at en allerede inntrådt rettslig stilling oppheves ved forbeholdets påberopelse. 

 

6.3.1 Automatiske rettsvirkninger 

Utgangspunktet er at en betingelses virkning i seg selv inntrer automatisk og uavhengig av partenes 

handlinger eller kunnskap: «det er altsaa irrelevant, om den, der har Interesse af Betingelsens 

Indtræden, tror, at den er opfyldt, eller i god Tro paastaar den at være opfyldt – afgjørende er alene 

det objektive Faktum, at Betingelsen er opfyldt eller ikke er opfyldt…» (min kursiv).338 Tilsvarende 

uttaler Ekström at ved en suspensiv betingelses oppfyllelse oppstår «den åsyftade rättigheten […] 

utan vidare»339 og ifølge Torp inntrer eller bortfaller en betinget rettighet «eo ipso».340  

 

I Rt 1920.905 hadde kjøper av en bygård inntatt en betingelse for handelen at han skulle få en 

leilighet i den nevnte bygård som bolig ved innflyttingen. Selgeren klarte ikke å skaffe noen ledig 

leilighet (de var alle utleid), og betingelsen var dermed ikke oppfylt. Høyesteretts flertall uttalte at 

man ikke kunne «anse nogen kjøpekontrakt sluttet paa det vilkaar, at sælgeren forpligtet sig til at 

skaffe ledig leilighet men alene paa den til fordel for kjøperen opstillede betingelse, at leilighet vilde 

kunne skaffes.»341 (min kursiv). Ved en «ren» betingelse foreligger det ingen forpliktelse på noen 

av partene knyttet til betingelsens oppfyllelse, og dersom betingelsen ikke oppfylles faller normalt 

den betingede avtalen bort. 

 

Det kan imidlertid være at kjøper i dette tilfellet likevel, gjennom en ensidig disposisjon, kunne 

valgt å overta bygården med bindende virkning for selgeren. I så fall måtte kjøperen gitt avkall på 

betingelsen. Dette spørsmålet behandles nærmere under punkt 6.5.3 nedenfor. 

 
En «betingelse» som innebærer at den ene parten er forpliktet til å sørge for en hendelses eller tilstands oppfyllelse, slik 

som at det skaffes en ledig leilighet som kjøperen i dette tilfellet kunne bo i, vil være å sammenligne med det man i 

engelsk (og amerikansk) rett kaller en «promissory contingent condition». Slike vilkår er løftevilkår som, dersom de 

                                                
337 Se Ekström I s. 744. 
338 Platou, Privatrettens Almindelige Del s. 330. 
339 Ekström I s. 744, se også Ekström II s. 127: «Vid suspensivt villkorliga rättsärenden verkar villkorets inträde ipso 

iure; någon förklaring af den villkorligt berättigade, att han vill taga den dittils villkorliga rättigheten definitivt i 

anspråk, eller öfverhufvudtaget någon i dylikt syfte gående åtgärd, erfordras icke.» 
340 Torp, Hovedpunkter s. 107. 
341 Dommens s. 902 
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ikke oppfylles som lovet, ikke bare medfører ordinære kontraktsbruddsvirkninger, men som også medfører en 

suspensjon av den uskyldige parts ytelse.  

 

Et typisk eksempel på en slik situasjon er at plikten til å betale ofte faller bort dersom realdebitor ikke oppfyller sin 

ytelse. Denne situasjonen forklares ofte i norsk rett under henvisning til prinsippet om ytelse mot ytelse, men i 

prinsippet kan man like gjerne si at realdebitors ytelse er en betingelse for realkreditors betalingsforpliktelse. På grunn 

av løftevirkningen fører imidlertid ikke betingelsens manglende oppfyllelse til automatisk bortfall av forpliktelsen til å 

betale. Denne består helt til avtalen eventuelt heves eller på annen måte faller bort, men realkreditor kan påberope seg 

realdebitors manglende oppfyllelse som grunnlag for å nekte betaling. 

 

6.3.2 Hva virker betingelsen i forhold til? 

I avtaler om virksomhetsoverdragelser vil hovedforpliktelsen normalt være selve 

avtalegjennomføringen, eller closing, mens hovedforpliktelsen i låneavtaler typisk vil være selve 

utbetalingen av lånet.  

 

Som i engelsk og amerikansk rett kan en suspensiv betingelse i norsk rett virke utsettende på hele 

avtalen eller den kan virke utsettende på en eller flere av pliktene som følger av avtalen.342 Hva 

betingelsen virker utsettende i forhold til må bero på en tolkning av avtalen da dette i 

utgangspunktet vil være opp til partene selv å avgjøre. I tilfellet av MAC betingelser vil det normale 

være at det er avtalens hovedforpliktelse som utsettes, slik at selve avtalen får virkning ved 

avtaleinngåelsen og at partene følgelig blir underlagt visse plikter og rettigheter knyttet til 

gjennomføringen av avtalens hovedforpliktelse allerede fra dette tidspunktet. Som nevnt over i 

punkt 4.6.3 ovenfor dreier dette seg normalt om bestemmelser om konfidensialitet, opplysnings- 

eller undersøkelsesplikter, bestemmelser som søker å forhindre konkurrerende budgivere («no-

shop» etc.) og bestemmelser om hva som skal skje dersom betingelsen for transaksjonen ikke 

oppfylles («termination fee» etc.). 

 

Siden de øvrige pliktene fremstår som utpregede biforpliktelser i forhold til hovedforpliktelsen som 

er overtakelse eller utbetaling kan det spørres om MAC betingelsen reelt sett betinger hele 

avtaleforholdet. Dette ville imidlertid få den konsekvens at ingen av avtalens forpliktelser ville blitt 

virksomme før betingelsens oppfyllelse, inkludert de som nettopp tar sikte på å regulere 

avtaleforholdet frem til overtakelse eller utbetaling. En slik løsning ville derfor i de fleste tilfeller 

stride klart mot partenes intensjon og avtalens system. 

                                                
342 Bryde Andersen, Aftaleret II s. 201. 
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6.4 Svevende betingelser 

Så lenge det er uvisst om en vesentlig negativ endring vil inntreffe innen tidspunktet for avtalens 

oppfyllelse, vil den betingede løftevirkningen ikke inntre. Selv om den betingede løftevirkningen av 

MAC klausulen ennå ikke har inntrådt vil løftegiveren likevel være bundet av sitt (betingede) løfte 

og han kan ikke ensidig gå fra dette:  

 

«Der er ubetinget afgivet en bindende Villieserklæring; den Erklærende har paalagt sig et 
Retsbaand, […], den saaledes afgivne Villieserklæring binder saaledes den Erklærende, han er 
retslig bunden, selv om Forpligtelsen til Opfyldelse endnu ikke er indtraadt, og maaske ikke 
vil indtræde.»343 

 

Som en følge av dette kan den betinget forpliktede ikke handle på en slik måte at oppfyllelse av det 

betingede løftet umuliggjøres, f.eks. ved å selge målselskapet til en annen kjøper i 

mellomperioden.344 En slik handling vil i så fall føre til kontraktsbrudd dersom betingelsen senere 

oppfylles, og den vil også kunne være grunnlag for en midlertidig forføyning i perioden frem til 

kontraktens oppfyllelse.345 

 

Verken løftegiveren eller løftemottakeren vil være underlagt noen forpliktelse til å sørge for 

betingelsens oppfyllelse dersom dette ikke er særskilt avtalt. I mange tilfeller vil dette heller ikke 

være en praktisk problemstilling da slike hendelser som MAC klausulen typisk omfatter ligger 

utenfor partenes kontrollsfære slik at de uansett ikke vil ha mulighet til å påvirke hvorvidt slike 

negative endringer inntrer eller ikke (f.eks. ved markedsendringer). Selv i tilfeller hvor partene (i 

større eller mindre grad) har mulighet til å påvirke de relevante hendelsene, f.eks. dersom MAC 

klausulen refererer til selskapets finanser eller dets regnskaper, vil det ikke foreligge noen plikt for 

                                                
343 Platou, Privatrettens Almindelige Del s. 327. Således også Torp, Hovedpunkter s. 106: «Det rigtigste er derfor 

vistnok at sige, at der strax ved Retshandlens Indgaaelse stiftes en betinget Ret.» 
344 Arnholm, Privatrett I s. 154 skriver: «[Løftegiver] har plikt til å innrette seg efter den mulighet at hans ydelsesplikt 

blir aktuell[…] Hvis betingede rettigheter og plikter går inn i et gjensidig tyngende forhold, vil det kunne betegne 

antesipert mislighold om [løftegiver] innretter seg slik at han ikke vil kunne oppfylle sin plikt dersom betingelsen 

inntrer[…]». Se også Platou, Privatrettens Almindelige Del s. 328, Torp, Hovedpunkter s. 101 og Ussing, Aftaleret s. 

453. 
345 Ussing, Aftaleret s. 453. 



 

 108 

den ene parten til å sørge for at det ikke inntreffer vesentlige negative endringer uten at dette har 

kommet til uttrykk gjennom avtalen.346 
 

6.5 Ikke-oppfylte betingelser 

Dersom det viser seg at betingelsen ikke kan eller vil bli oppfylt innen tidsrommet for betingelsens 

mulige oppfyllelse, får dette i utgangspunktet den konsekvens at de betingede løftevirkningene aldri 

oppstår – kjøperen får f.eks. ingen plikt til å ta over kjøpsobjektet.347 Ifølge Platou medfører dette 

«at de Baand, som Retshandelen under Pendentsen har paalagt den betinget Forpligtede, nu 

bortfalder, og at den betinget Berettigede nu ikke længere har nogetsomhelst Retskrav…»348 Dette 

ble løsningen i en avgjørelse fra 1985 hvor en kommune fikk medhold i at et finansieringsforbehold 

i en kontrakt med en entrepenør ikke var oppfylt og at kommunen dermed var berettiget til å gå fra 

avtalen.349  

 

Det neste spørsmålet er så hvilke rettsvirkninger som følger av at MAC betingelsen ikke oppfylles – 

er den betinget forpliktede da fri til å gå fra hele avtalen? Spørsmålet vil normalt reises i forbindelse 

med partenes avtalte ytelsestidspunkt, f.eks. ved tidspunktet for gjennomføringen av en 

virksomhetsoverdragelse eller ved tidspunktet for en utbetaling etter en låneavtale. 

 

6.5.1 Konsekvenser av betingelsens ikke-oppfyllelse 

I avtaler om virksomhetsoverdragelser og låneavtaler er det normalt avtalens hovedforpliktelse som 

er betinget ved MAC betingelsen, f.eks. closing eller lånets faktiske utbetaling. Dersom MAC 

betingelsen ikke oppfylles med den virkning at avtalens hovedforpliktelse ikke oppstår reises 

spørsmålet om hvilke konsekvenser dette får for avtaleforholdet for øvrig.  

 

                                                
346 Dette er forholdet dersom MAC klausulen inntas som en garantibestemmelse – her vil selskapet være forpliktet til å 

sørge for at regnskaper eller annet som bestemmelsen henviser til, ikke blir utsatt for en vesentlig negativ endring. En 

garantibestemmelse kan selvsagt også kombineres med en betingelsesvirkning slik at løftegiveren slipper å yte etter 

avtalen dersom den betingede garantien ikke oppfylles. 
347 Rt 1920.900 (902) og Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 412 note 17: «Er det satt en reell betingelse (enten suspensiv eller 

resolutiv) som ikke oppfylles, vil avtalen som utgangspunkt falle i fisk.» 
348 Platou, Privatrettens Almindelige Del s. 342 
349 Rt 1985.1066. 
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Avtalte rettsvirkninger  

Normalt vil konsekvensene av at hovedforpliktelsen ikke oppstår reguleres uttrykkelig i avtalen. 

Her kan man tenke seg ulike løsninger; på den ene siden tilfellet hvor hele avtalen faller bort, 

ytelsene betales tilbake og partene må starte helt på nytt dersom transaksjonen likevel skal 

gjennomføres og på den andre siden tilfellet hvor kun den betingede forpliktelsen faller bort mens 

resten av avtalen blir stående. I avtaler om virksomhetsoverdragelser er den vanligste løsningen å 

avtale at hele avtalen skal falle bort (med unntak av noen få bestemmelser slik som 

konfidensialitetsbestemmlser og lignende) dersom closing ikke gjennomføres innen en viss 

tidsfrist.350  

 

Ved en låneavtale vil forpliktelsen til å fortsette utbetalingene opphøre i det øyeblikk det inntreffer 

en vesentlig negativ endring hos låntaker. At forholdene senere bedres hos låntaker kan ikke 

påvirke långivers rett til å kreve avtaleforholdets opphør – forpliktelsens bortfall som følge av 

betingelsens ikke-oppfyllelse må her anses å være definitiv.351  

 
I slike situasjoner er det ofte avtalt at lånet som helhet forfaller (avtalen heves) dersom det inntreffer en vesentlig 

negativ endring hos låntaker selv om denne isolert sett kun hindrer bankens plikt til fortsatte låneutbetalinger. En slik 

klausul kalles ofte en «event of default». 

 

Dersom disse virkningene ikke er uttrykkelig avtalt blir spørsmålet hvordan dommeren kan 

forventes å løse det. Utgangspunktet må være at dette beror på en tolking av partenes avtale. 

 

Biforpliktelser 

Avtaleforpliktelser som har en nødvendig sammenheng med den betingede forpliktelsen faller 

naturlig bort dersom betingelsen for hovedytelsen ikke oppfylles. Slike avtaleforpliktelser vil 

normalt være av en aksessorisk karakter og karakteriseres ved at de ikke har selvstendig betydning 

uten i forbindelse med hovedytelsen, f.eks. veiledningsplikter, rapporteringsplikter i en låneavtale 

og lignende. 

 

                                                
350Schans Christensen, Grænseoverskridende Virksomhedsoverdragelser s. 252. 
351 Jf RG 1993 s. 786 hvor en suspensiv betingelse ble oppfylt etter at det betingede tilbudet var blitt kalt tilbake ikke 

kunne påvirke tilbakekallets berettigelse – tilbakekallet var «definitivt». 
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Andre avtaleforpliktelser kan ha en nødvendig sammenheng med hovedytelsen samtidig som de 

også har en selvstendig betydning, også etter at det blir klart at den betingede hovedytelsen ikke 

oppstår. Eksempler på slike forpliktelser er ulike former for lojalitetsforpliktelser slik som 

taushetsplikter og i noen tilfeller konkurranseforbud. Slike forpliktelser vil ofte, som en følge av 

partenes egen avtale, ikke falle bort selv ved betingelsens ikke-oppfyllelse. 

 

At biforpliktelser faller bort mens oppståtte sekunærforpliktelser består dersom en betingelse for 

avtalens hovedytelse ikke oppfylles støttes av, og tilsvarer hevingssituasjonen. Hagstrøm skriver at 

når en avtale heves løses begge partene fra å oppfylle sine avtaleforpliktelser, men det utelukker 

ikke «erstatning for mislighold og [opphever] heller ikke typiske biforpliktelser».352 

 

Sekundærforpliktelser 

Sekundære forpliktelser, dvs. misligholdsbeføyelser, har en klar og nødvendig sammenheng med 

avtalens primærforpliktelser. Dersom primærforpliktelsen ikke oppstår vil heller ikke de sekundære 

forpliktelsene (som sanksjon mot primærforpliktelsen) kunne oppstå. 

 

Dersom en sekundærforpliktelse allerede har oppstått, f.eks. som følge av et brudd på en 

biforpliktelse før det blir klart at den betingede hovedforpliktelsen ikke oppstår, vil den uskyldige 

parten imidlertid ha kravet som følge av kontraktsbruddet i behold selv om den betingede 

hovedytelsen aldri oppstår. Avtalen blir jo ikke ugyldig selv om en betinget hovedforpliktelse ikke 

blir virksom.353 Man kan dermed få en situasjon hvor avtalen for øvrig faller bort (med noen unntak 

i form av taushetsforpliktelser) uten at det må betales erstatning for dette, men at en av partene 

likevel må erstatte et tap som har oppstått som følge av et kontraktsbrudd mens betingelsen ennå var 

svevende. 

 

6.5.2 Lojalitet og rimelighet som mulig hinder for betingelsens rettsvirkninger 

Vi har ovenfor sett at norske domstoler også i rent forretningsmessige avtaleforhold i noen tilfeller 

lemper på bestemmelser eller avtaler som etter domstolens vurdering får urimelige konsekvenser for 

                                                
352 Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 409. 
353 Platou, Privatrettens Almindelige Del s. 342 uttrykker det slik: «Retshandelen falder nu sammen [ved betingelsens 

ikke-oppfyllelse]; men det Faktum, at den har existeret, kan jo ikke omgjøres, og de Virkninger, dette har havt, bliver 

staaende.» 
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den andre parten. Spørsmålet i dette avsnittet er om MAC betingelser vil bli gitt virkning etter sin 

ordlyd og form (dvs. som betingelse), eller om dommeren med henvisning til rimelighet, 

lojalitetsplikten eller avtalelovens § 36 i noen tilfeller vil lempe MAC betingelsens rettsvirkninger. 

 

6.5.2.1 Rt 1969.222 - «Håndgivelsesdommen» 

En dom som er interessant i dette henseende er dommen inntatt i Rt 1969.222 (heretter 

«håndgivelsesdommen»). I dette tilfellet hadde en kommune (i rollen som privatrettslig avtalepart) 

håndgivet354 en eiendom til en privat utbygger. Avtalen om håndgivelse inneholdt tre spesifikke 

(resolutive) betingelser som dersom de ikke ble oppfylt ifølge avtalen ville føre til at tomten falt 

tilbake til kommunen uten at kommunen måtte betale erstatning for eventuelle investeringer som 

utbygger i mellomtiden hadde gjort i tomten.  

 

Etter å ha gitt en utsatt frist for betingelsenes oppfyllelse antok kommunen ved utgangen av 

tilleggsfristen at betingelsene fortsatt ikke var oppfylt og de kalte derfor tilbake håndgivelsen. Dette 

medførte betydelige tap for utbyggeren da han i mellomtiden hadde foretatt betydelige 

inveseteringer i tomten, investeringer som han ifølge kontrakten ikke hadde rett til å få erstattet. 

Saken gikk til Høyesterett hvor det ble avgjort (5-3) at tilbaketrekkingen ikke var gyldig, til tross 

for at betingelsene objektivt sett ikke var oppfylt. 

 

Betingelsenes oppfyllelse – flertallets votum 

Høyesteretts flertall bemerket selv at avgjørelsen bygget på «atskillig tvil», men kom til slutt frem 

til at utbyggeren ikke hadde grunn til å tro at to av betingelsene i håndgivelsen, en betingelse om 

tilstrekkelig finansiering og en betingelse om «kontinuerlig drift» av byggearbeidene, var 

mangelfullt oppfylt. På denne bakgrunn uttalte førstvoterende som representant for flertallet at 

kommunen på forhånd måtte varslet utbyggeren dersom den «skulle være berettiget til å gå til det 

rigorøse skritt som det innebar å trekke håndgivelsen tilbake.»  

 

Når det gjelder finansieringsbetingelsen hadde Apelsth fått beskjed fra kommunen at de «stilte seg 

tvilende» til denne uten at dette ble nærmere presisert. Hva gjelder betingelsen om kontinuerlig drift 

                                                
354 En håndgivelse er å gi noen en rett til å kjøpe en tomt på bestemte betingelser, som f.eks. at byggingen starter innen 

et år osv. Dersom betingelsene ikke oppfylles er det vanlig at rettigheten til tomten faller tilbake til håndgiveren uten at 

det skal betales erstatning for eventuelle kostnader og investeringer gjort i tomten. 
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av byggearbeidene kom flertallet tilsvarende frem til at den manglende oppfyllelse, blant annet at 

det ikke forelå ansvarshavende for byggingen og heller ingen endelig kontrakt for oppføringen av 

huset, berodde på utbyggerens misforståelse: «Hadde Apelseth fått beskjed om at han ville miste 

tomten hvis han ikke omgående skaffet en ansvarshavende [og inngå kontrakt for byggingen], er jeg 

ikke i synderlig tvil om at han ville greid å gjøre dette.»355 

 

Det går frem av førstvoterendes votum at betingelsene objektivt sett ikke var oppfylt, men at 

utbyggeren hadde grunn til å tro at de var oppfylt og at kommunen derfor ikke kunne påberope 

betingelsenes manglende oppfyllelse uten først å gi uttrykkelig varsel om dette og om hva som 

manglet på at oppfyllelse skulle kunne bringes i orden: «For at kommunen da skulle være berettiget 

til å gå til det rigorøse skritt som det innebar å trekke håndgivelsen tilbake mener jeg at den på 

forhånd måtte ha gitt [utbyggeren] klar beskjed om hva han omgående måtte bringe i orden dersom 

[håndgivelsen ikke skulle kalles tilbake].»356 

 

Betingelsenes oppfyllelse – mindretallets votum 

Annenvoterende, som representant for mindretallet, fant det «klart» at «håndgivelsens vilkår 

objektivt sett ikke var oppfylt da den forlengede frist utløp…». Som flertallet vurderte også 

mindretallet spørsmålet om utbyggeren likevel «hadde grunn til å tro at han hadde gjort det som 

kunne kreves av ham etter vilkårene i håndgivelsen, og om kommunen måtte være klar over dette, 

med den følge at kommunen pliktet å gi et særskilt varsel om at den fortsatt ikke anså forholdet for 

å være i orden.»357 

 

Det som imidlertid skiller mindretallets votum fra flertallets er at mindretallet holdt seg til avtalens 

objektive ordlyd som etter mindretallets mening ikke gav noen hjemmel for at «kommunen pliktet å 

gi et særskilt varsel». Når det senere viste seg at betingelsene ikke var oppfylt mente mindretallet 

følgelig at kommunen «måtte […] være berettiget til å la følgene av at vilkårene for håpndgivelsen 

ikke var oppfylt, inntre uten videre varsel.» 

 

Håndgivelsesdommens betydning for MAC betingelser 

                                                
355 Ibid s. 225. 
356 Ibid s. 226. 
357 Ibid s. 226. 
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Spørsmålet blir så om håndgivelsesdommen vil få betydning for håndhevelsen av MAC betingelser 

slik at Høyesterett også i slike tilfeller vil vike fra å gi betingelsene virkning etter sin ordlyd og 

form. 

 

Her kan det for det første påpekes at håndgivelsesdommen ikke var et tungt forretningsmessig 

avtaleforhold slik som er typisk i avtaler med MAC betingelser. Utbyggeren var riktignok 

«konsulent i spørsmål om boligbygging» men opptrådte i følge dommen som privatperson. Dette 

kan tale for å begrense dommens vekt i mer utpregede kommersielle forhold. 

 

Samtidig er det interessant å legge merke til Høyesteretts begrunnelse for sitt resultat, nemlig en 

konkret vurdering av vilkårenes oppfyllelse. Flertallet legger ikke til grunn en objektiv målestokk 

for betingelsenes oppfyllelse, men er villige til å ta hensyn til den betinget berettigedes «gode tro». 

Dette strider direkte med betingelseslæren slik denne er formulert i tidligere rettspraksis og teori, 

men kan kanskje forklares med at flertallet i denne saken følte seg ukomfortabel med det motsatte 

resultat, nemlig at kommunen rettmessig hadde krevet håndgivelsen tilbake, og at de derfor tolket 

«vilkårene» innskrenkende for å komme unna betingelsens rettsvirkninger.  

 

Dette eksemplifiserer Høyesteretts tradisjonelle motvilje mot å følge faste prinsipper i de tilfellene 

hvor dette medfører et, for Høyesterett, urimelig resultat. På bakgrunn av det som er sagt over i 

punkt 6.1 om utviklingen av tolkingslæren i retning av en mer objektiv holdning er det ikke 

sannsynlig at Høyesterett i dag ville kommet til samme resultat. 

 

6.5.2.2 Rt 1893.186 – Heftye mod Arendals Privatbanks Konkursbo 

Avgjørelsen i håndgivelsesdommen har visse likheter med en avgjørelse inntatt i Rt 1893.186 

(Heftye mod Arendals Privatbanks Konkursbo). I denne saken var det inntatt en betingelse «et 

Aktieselskabs Statuter» at for at overdragelse av selskapets aksjer skulle være gyldig overfor 

selskapet måtte transaksjonen godkjennes av selskapets styre. På grunn av styrets sammensetning 

(hvis kompetanse i dette tilfellet av flere grunner var trukket i tvil) var spørsmålet om overdragelsen 

måtte kjennes ugyldig. 
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Høyesterett avgjorde ifølge Platou spørsmålet «væsentlig derpaa, at B, da han solgte Aktierne, 

maatte antages at have været i god Tro…»358 Dette kan ligne på begrunnelsen i 

håndgivelsesdommen hvor Høyesteretts flertall kom til at utbyggeren hadde hatt grunn til å tro at 

betingelsene var oppfylt, og at kommunen som en følge av det ikke kunne trekke håndgivelsen 

tilbake selv om betingelsene for denne objektivt sett ikke var oppfylt. 

 

Platou stiller seg kritisk til avgjørelsen i Rt 1893.186 da kjøperens gode tro «dog ikke [kan] 

medføre, at den objektive Betingelse derved er opfyldt.» Ifølge Platou var det virkelige spørsmålet 

om godkjennelsen av salget gyldig kunne foretas av det sittende styret: hvis svaret var ja ville 

betingelsen for salget ha vært oppfylt, men dersom svaret var nei ville betingelsen ikke ha vært 

oppfylt med den følge at salget ikke var gyldig. «Denne Sætning [at betingelsens objektive 

oppfyllelse er avgjørende for rettsvirkningen av den betingede forpliktelse] vil vist Ingen benægte, 

men den er overseet i [Rt 1893.186].»359 Avgjørelsen viser at Høyesterett også tidligere har avveket 

betingelseslæren. Om det i dette tilfellet var bevisst, eller om det berodde på en misforståelse, vites 

ikke.  

 

6.5.2.3 Avtalelovens § 36 

Spørsmålet er så om dommeren med hjemmel i avtalelovens § 36 kan forventes å sensurere, eller 

lempe på anvendelsen av en MAC betingelse. 

 

Som vist over i punkt 3.4.1 skal det svært mye til for å påberope avtalelovens § 36 i kommersielle 

avtaleforhold. Hensynene bak bestemmelsen slår normalt ikke til i slike avtaleforhold da partene 

ofte vil være likeverdige profesjonelle parter som bevisst og nøyaktig kalkulerer avtalens 

risikoforhold. Med denne bakgrunnen er partene også avhegig av å kunne stole på at dommeren lar 

avtalen få virkning etter sitt innhold slik at de kan innrette seg i tillitt til den.  

 

Det er i det hele tatt ingenting som skulle tyde på at avtalelovens § 36 vil bli anvendt for å åpent 

sensurere en MAC betingelse i et avtaleforhold mellom likeverdige og/eller profesjonelle parter. 

Som påpekt tidligere er det imidlertid en viss mulighet for at Høyesterett velger et tolkingsresultat 

som fremstår som rimeligere i den konkrete situasjonen, kanskje også med henvisning til normen 

                                                
358 Platou, Privatrettens Almindelige Del s. 331 
359 Platou, Privatrettens Almindelige Del s. 330. 
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for rimelighet i avtalelovens § 36, og at retten dermed foretar en indirekte sensur av MAC 

betingelsen. 

 

6.5.3 Avkall på betingelsens oppfyllelse 

Dersom det inntreffer en vesentlig negativ endring oppstår spørsmålet om løftegiver likevel kan 

kreve transaksjonen gjennomført, til tross for at betingelsen da ikke er oppfylt. Med andre ord: har 

løftegiver en rett til å gjennomføre transaksjonen selv om han ikke lenger er forpliktet til å gjøre 

det? 

  

Avtalt rett til avkall 

I mange avtaler har løftegiver en kontraktsfestet rett til å gi avkall («waive») på MAC betingelsens 

(eller andre betingelsers) oppfyllelse.360 I slike tilfeller er det klart at løftegiver kan forplikte 

løftemottaker til å gjennomføre transaksjonen til tross for MAC betingelsens ikke-oppfyllelse – man 

kan si at løftegiver har en opsjon eller en valgrett på hvorvidt han likevel ønsker å forplikte seg trass 

i betingelsens ikke-oppfyllelse. 

 

Ingen avtalt rett til avkall 

Dersom det ikke er avtalt en rett til å gi avkall på betingelsens oppfyllelse blir spørsmålet om 

løftegiver likevel kan binde løftemottaker trass i betingelsens manglende oppfyllelse.  

 

Som i engelsk rett vil dette spørsmålet avhenge av hvem betingelsen virker til gode for slik at 

betingelsen kan frafalles dersom den kun virker til fordel for den ene parten. Dette følger av Rt 

1920.900 (omtalt over i punkt 6.3.1 i en annen sammenheng) hvor en gårdeier hadde inngått avtale 

med en potensiell kjøper om salg av en bygård. Kjøper hadde oppstilt en betingelse for sin 

kjøpsforpliktelse, nemlig at det ble stilt til rådighet en leilighet for ham i den aktuelle bygården. 

Dette viste seg å være umulig da de eksisterende leietakerne ikke var villige til å flytte. Følgelig var 

betingelsen for kjøpet var ikke oppfylt og «kjøperens [betingede] forpligtelse» etter avtalen falt 

dermed bort. 

 

                                                
360 Se eksempel i Schans Christensen, Grænseoverskridende Virksomhedsoverdragelser s. 183. 
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Til spørsmålet om kjøperen likevel hadde rett til å overta bygården til tross for den ikke-oppfylte 

betingelsen uttalte Høyesterett at siden «betingelsen bare var stillet til hans fordel, maatte han […] 

ha adgang til at frafalde betingelsen og erklære sig villig til at kjøpe uanset dennes bortfalden, med 

den virkning at kontrakten blev staaende ved magt som forpligtende for sælgeren.»361 

 

For å ha mulighet til å forplikte selgeren gjennom et avkall fant Høyesterett videre at det måtte 

kreves «erklæring herom […] inden en rimelig kort frist, efter at det hadde vist sig, at betingelsen 

ikke kunde opfyldes.» Erklæringen ble her gitt innen tidspunktet for eiendommens overtakelse og 

dette ble derfor ansett å være tidsnok. Når slik erklæring generelt må finne sted må antas å bero på 

en konkret vurdering av det enkelte tilfelle, men i tilfelle av virksomhetsoverdragelser vil det 

naturlige tidspunktet være tidspunktet for closing. Begrunnelsen for dette kan være at partene etter 

dette tidspunktet har behov for og grunn til å innrette seg etter situasjonen, dvs. at kjøper frafaller 

han rett til å overta selskapet.  

 

Påberopelse 

Retten til avkall og påberopelse må sies å være motsatte størrelser slik at dersom den ene parten har 

rett til å frafalle kravet om betingelsens oppfyllelse kan den annen part ikke ha tilsvarende rett til å 

påberope seg betingelsens manglende oppfyllelse. Dette støttes også av byrettens votum i den 

ovenfor nevnte avgjørelsen i Rt 1920. 900 (inntatt i Rt 1900.905). Her uttaler annenvoterende som 

representant for flertallet at ikke-oppfyllelse av en «kontraktsbetingelse, som er oppstillet av 

kjøperen utelukkende i dennes interesse» ikke kan benyttes av selgeren «til at komme fra en 

kontrakt, som kjøperen erklærer fremdeles at ville ha oppretholdt.» Begrunnelsen tiltres av 

Høyesteretts flertall. 

 

6.6 Oppfylte betingelser 

Dersom det ikke inntrer vesentlige negative endringer i løpet av perioden for det betingede løftet, 

vil de betingede løftevirkningene inntre og løftegiveren blir forpliktet til å oppfylle. Om 

løftegiveren må oppfylle umiddelbart eller på et senere tidspunkt avhenger av partenes avtale, men 

ofte vil ytelsesplikten (f.eks. gjennomføring av en fusjon eller utbetaling av et lån) oppstå 

umiddelbart. 

                                                
361 På s. 902. 
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6.7 Oppsummering og konklusjon 

Hvorvidt MAC betingelser vil bli tillagt virkning etter sin ordlyd kan være et vanskelig spørsmål å 

gi et sikkert svar på. Det er sannsynlig, blant annet tatt i betraktning Høyesteretts betoning av å 

legge avtaleforholdets objektive ordlyd til grunn i senere saker, at det klare utgangspunktet i 

kommersielle avtaleforhold er at MAC betingelser vil bli gitt virkning etter sin ordlyd, jf over punkt 

6.2.7. 

 

Håndgivelsesdommen synliggjør imidlertid et viktig poeng: dersom Høyesterett mener at resultatet i 

en avgjørelse vil bli urettferdig eller urimelig, vil den i noen tilfeller være villig til i noen tilfeller å 

«komme unna de nødvendige rettsvirkningene» ved å foreta en innskrenkende tolkning. I tilfelle av 

MAC betingelser blir det mest sannsynlige at retten finner at betingelsen ikke er faktisk oppfylt slik 

at virkningene heller ikke inntrer. Dersom faktum først er oppfylt skal det nok mye til for at 

Høyesterett sensurerer slike (klare) bestemmelser. Utover dette er det grunn til å anta at betingelser 

vil bli gitt virkning etter sitt «innhold», særlig i lys av utviklingen i norsk tolkingslære i de senere 

årene. 
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Del III: Vurderinger og konklusjon 

7 Avhandlingens konklusjon 

7.1 Rettslig og faktisk behov for MAC betingelser 

Behovet for MAC klausulen finnes i alle tre jurisdiksjoner og det finnes i mange tilfeller ikke noe 

reelt alternativ til den risikooverføringen som skjer gjennom MAC klausulen. For bakgrunnsrettens 

del vil norsk rett være nærmest å dekke MAC betingelsens behov med størst mulighet for 

dommeren til å regulere etterfølgende endrede omstendigheter og urimelig konsekvenser. I engelsk 

og amerikansk rett vil lærene om «frustration» og impracticability kun i helt spesielle forhold være 

aktuelle alternativer for å komme fri fra en låneavtale eller en avtale om overdragelse av en 

virksomhet. 

 

7.2 Tolkingen av MAC betingelser i engelsk, amerikansk og norsk rett 

Når det gjelder tolkingen av MAC betingelsers innhold har det underveis i analysen utpekt seg noen 

forskjeller, men (kanskje overraskende) også mange likhetstrekk. Uten å gå i detalj kan det pekes på 

at likhetene til en viss grad oppstår som følge av den vage normen som oppstilles i MAC 

betingelsen. Samtidig har det også vært en klar bevegelse i tolkingslærene særlig i England og 

Norge, og det må legges til grunn at disse har nærmet seg hverandre. Amerikansk tolkingslære er i 

så måte enda nærmere norsk rett enn det engelsk rett er. 

  

At MAC betingelser representerer en så vidt stor prosessrisiko fører til at få saker kommer for 

retten. Det er som nevnt tidligerer grunn til å tro at betingelsen heller brukes som grunnlag for 

reforhandling. 
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7.3 Anbefaling for anvendelsen av MAC betingelser (og klausuler i vid forstand) 

Det som fremgår med største tydelighet i både engelsk, amerikansk og norsk rett er at forfatterene 

av MAC betingelser må være svært nøyaktige. For å få en bestemmelse som i størst mulig grad er 

forutsigbar, vil det være avgjørende hvordan den skrives. Dette inkluderer definisjoner av 

bestemmelsens begreper slik som vesentlighetsvilkåret og bestemmelsens anvendelsesområde. 

Viktige momenter i tolkingen av MAC betingelsen utover dens objektive ordlyd vil være partenes 

forutsetninger for og formål med avtalen samt bestemmelsens rettslige og språklige sammenheng 

med avtalen for øvrig.  

 

Dersom man ønsker å benytte MAC betingelsen som grunnlag for å komme ut av avtaleforholdet er 

det viktig å knytte betingelsen til en objektivt verifiserbar standard. Dette medfører imidlertid at 

klausulen kan bli mindre fleksibel slik at den ikke dekker de uforutsette risikoforholdene den er 

ment å dekke. Et alternativ er da å beholde den åpne vesentlighetsstandarden samtidig som man 

knytter bestemmelsen til en kvantifiserbar standard, f.eks. en aksjekurs eller lignende; «det skal i 

alle tilfeller regnes som en vesentlig negativ endring dersom…». Som en god oppsummering av 

MAC betingelsens «paradoksale» karakter, det vil si om sammenhengen mellom bestemmelsens 

manglende forutberegnelighet og dens samtidige effektivitet, er følgende blitt uttalt: 

 

«In each case the MAC clause appears to have created uncertainty and, in the worst case, 
litigation. Why then, are these clauses so universal but apparently so unpredictable? 

The simple answer is that they are intended to cover risks that people cannot anticipate. In a 
financing commitment, for example, they may cover an unforeseen change of circumstances 
affecting the borrower's credit standing or the ability of the lender to spread the risk by 
bringing other banks into the deal. 

But the real reason most MAC clauses lack predictability is clear: to get deals done. The 
more explicitly MAC is defined - by linking it to a specific fall in the FTSE 100, say, or a 
credit rating downgrade - the more effective and predictable is the clause. 

The snag is that insisting on such specific terms can be adeal-breaker. When people buy or 
sell businesses, or borrowers raise finance, they want to be certain the other side will stick to 
the deal - specific conditions that weaken this commitment are often negotiated out to get the 
deal done. What is left tends to follow a basic formula, but with infinite variations that affect 
the MAC clause's impact.» 362 

 

Hva man får til med hensyn til MAC betingelsen avhenger naturlig nok mye av forhandlingsstyrke. 

Dette er det ikke så lett alltid å gjøre noe med. Imidlertid er det viktig for alle som kommer i 

kontakt med bestemmelsen å spørre seg hva de ønsker å oppnå med den – skal det være en siste vei 

                                                
362 David Morley i Financial Times Section: Inside Track Law & Business, 4. mars 2002 
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ut (som egentlig bare er beregnet som «pressmiddel») eller skal den være en reell betingelse som 

parten kan forutberegne sin rettsstilling etter. Hva man vil med den bør få betydning for dens 

utforming, og man kan trygt slå fast at MAC betingelser er ikke en «one size fits all»-klausul.  

 

7.4 Konklusjon – avhandlingens hoved- og underproblemstillinger 

Konklusjonen er at tolkningen av MAC klausuler i engelsk, amerikansk og norsk rett er likere enn 

man skulle tro. Dette skyldes bevegelsen i særlig engelsk og norsk kontraktsrett over de senere 

tiårene.  Det må i denne sammenheng påpekes at undersøkelsen i denne avhandlingen har knyttet 

seg utelukkende til forhold av relevans for MAC betingelser. En generell fremstilling av engelsk, 

amerikansk og norsk kontraktsrett ville sannsynligvis avdekket større forskjeller, særlig med hensyn 

til generelle lojalitetsplikter og gjennomslagskraften av generell bakgrunnsrett.  

 

Når det gjelder rettsvirkningene av betingelser i de tre jurisdiksjonene er også disse i stor grad like. 

Dette er sannsynligvis delvis et resultat av betingelsers felles opphav i romerretten, men kan også 

være et utslag av at betingelseslæren er utpreget logisk oppbygget, og at dette dermed medfører like 

løsninger. Dette gjelder både i forhold til betingelsers virkning før dens oppfyllelse blir avklart, og 

også i tilfellet av oppfyllelse/ikke-oppfyllelse. 

 

MAC betingelser fungerer i hovedsak likt i engelsk, amerikansk og norsk rett, men det er noen 

gradsforskjeller. Dersom MAC betingelsens vilkår er oppfylt vil partene kunne trekke seg fra 

avtalen uten at dette danner noe grunnlag for erstatningskrav fra motparten. Det er imidlertid klart at 

det i mange tilfeller vil være vanskelig å overbevise dommeren om at det faktisk foreligger en MAC 

hendelse, og at dens påberopelse således i de fleste tilfeller vil være knyttet til en betydelig 

prosessrisiko. 
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