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NY DOKTORGRADSSTIPENDIAT 
En ny doktorgradsstipendiat er nettopp blitt ansatt på midler fra Norges Forskningsråd: 
Anders Mikelsen. Han har erfaring bl.a. som utreder i høyesterett, dommerfullmektig og 
advokatfullmektig. Anders skal skrive om force majeure klausuler og kontrollansvaret. 
 
 
NY VITENSKAPELIG ASSISTENT 
En ny vitenskapelig assistent ble ansatt på DLA Nordics stipendordning:  
Lars Ole Sikkeland. Han skal skrive om conditions precedent og material adverse change 
klausulen. 
 
Ytterligere en vitenskapelig assistent vil bli ansatt med virkning fra høstsemesteret. 
 
 
OVERSIKT OVER PROSJEKTETS AVHANDLINGER 
 
Følgende doktorgradsavhandlinger blir skrevet i prosjektet:  

 Hardship klausuler: Herman Bruserud 

 Representations and warranties og selgerens mangelansvar ved salg av 
virksomhet:  Margrethe Buskerud Christoffersen 

 Force majeure klausuler:  Anders Mikelsen 
 
Videre er følgende studentavhandlinger blitt skrevet eller blir skrevet i prosjektet: 

 No binding agreement - Erstatningsansvar for avbrutte forhandlinger etter engelsk 
rett:  
Christine Halvorsen (DLA Nordics stipendordning), levert våren 2004 

 No oral amendment - Avtalte skriftkrav i kommersielle avtaleforhold. De rettslige 
konsekvenser av brudd på skriftkrav med avtalehjemmel: 
Stian Fagervold, levert våren 2005 

 No-waiver-klausuler og bortfall av misligholdsbeføyelser:  
Fredrik Skribeland, levert våren 2005  

 Conditions, Representations, Warranties, Covenants:  
Tor Sandsbraaten (DLA Nordics stipendordning), leveres høstsemester 2005 

 Conditions Precedent og Material adverse change:  
Lars Ole Sikkeland (DLA Nordic stipendordning), leveres høsten 2005 
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Følgende studentavhandlinger er blitt eller blir skrevet innenfor sjørett/sjøforsikring: 

 Selvstendig panthaverinteresseforsikring. Engelske vilkår i forening med 
Norsk Sjøforsikringsplan av 1996:  
Silje Gundersen, levert våren 2005 

 Norsk Sjøforsikringsplan kombinert med Anglo-Amerikanske særvilkår:  
Ingrid Lind Groh, leveres høsten 2005 

 Reassuransekontrakter underlagt norsk rett: 
Kaja de Vibe, leveres høsten 2005 

 
 

RESSURSPERSONER, ENGELSK RETT 
Professor Ed Peel fra Keble College, Oxford, og Jim Percival, Chief of Dispute 
Resolution, British Nuclear Fuels Ltd, har bidratt meget aktivt til prosjektet, ved å delta 
på seminar og workshop, lage notater om spesifikke aspekter i engelsk rett som er 
relevante for prosjektet samt svare på direkte spørsmål i forbindelse med enkelte 
avhandlinger. De er begge meget interessert i å fortsette å bidra til prosjektet og vi 
vurderer nå tettere samarbeidsformer med Keble College i Oxford (utveksling og 
lignende). 
 
 
RESSURSPERSONER, US RETT 
Vi har knyttet til prosjektet en US advokat, Naomi Barnes, Dr. juris, som har bidratt til 
prosjektet ved å delta i workshop, lage notater og besvare henvendelser om US rett som 
har relevans for prosjektet. 
 
 
INTERNASJONALT NETTVERK 
Vi holder på å etablere et internasjonalt nettverk av utenlandske professorer og advokater, 
som vil bidra ved å drøfte prosjektets problemstillinger fra deres respektive lands 
perspektiv, både med skriftlige bidrag og ved å holde foredrag (som brukergruppen vil bli 
invitert til). Foreløpig har følgende akseptert å bidra: 
 

• Prof. Gianmaria Ajani, Torino, Italia  
• Prof. Silvia Ferreri, Torino, Italia  
• Prof. Gerhard Dannemann, Berlin, Tyskland 
• Prof. August Rubanov, Moskva, Russland 
• Dr. Natalia Semilutina, Legal Department, Moscow Stock Exchange 
• Prof. Thomas Wilhelmsson, Helsinki, Finland 
  
 

WORKSHOP 14. APRIL 
I vårsemesteret ble det arrangert en workshop 14. april, med deltagelse fra alle våre 
engelske og US ressurspersoner og (på grunn av plassmangel, kun) noen utvalgte 
medlemmer av brukergruppen. Tema var hovedsaklig Fredrik Skribelands avhandling om 
No waiver klausuler. Vi diskuterte også noen spørsmål knyttet til Tor Sandbraatens 
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avhandling om Conditions, Representations, Warranties, Covenants, og hadde en 
brainstorming om Lars Ole Sikkelands avhandling om Conditions Precedent og Material 
Adverse Changes klausulen. 
 
 
WORKSHOP 21. OKTOBER 
Neste workshop skal finne sted fredag 21. oktober, igjen med deltagelse fra alle våre 
engelske og US ressurspersoner. Temaet skal være hovedsakelig Lars Ole Sikkelands 
avhandling om Conditions Precedent og Material Adverse Changes klausulen. I tillegg vil 
vi ha brainstorming om de to nyeste emner i prosjektet (Anders Mikelsens 
doktoravhandling om Force majeure klausuler og kontrollansvaret samt en 
studentavhandling hvis emnet ikke er identifisert ennå).  
 
Av hensyn til diskusjonen er det ikke ønskelig med altfor mange deltagere, derfor må vi 
begrense antall deltagere fra brukergruppen til 5-6. Hvis noen har spesiell interesse for de 
emner som vil bli diskutert, vennligst ta kontakt med prosjektets leder, Giuditta Cordero 
Moss (g.c.moss@jus.uio.no). 
 
 
SEMINAR 
Seminarer i plenum skal organiseres for å presentere de avhandlinger som er ferdige. Vi 
vil komme tilbake med datoer for de enkelte seminarer etter hvert som avhandlingene 
leveres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
 

Anglo-American Contract Models 
Institutt for privatrett  / Nordisk institutt for sjørett 

Karl Johans gt. 47, N - 0162 Oslo  
Web: http://www.jus.uio.no/ifp/anglo_project

E-post: anglo-project@jus.uio.no 
Tlf. 22 85 97 86 

http://www.jus.uio.no/ifp/anglo_project
mailto:anglo-project@jus.uio.no

