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Privatrettssymposiet 2018  

Institutt for privatretts nyttårssymposium  
11. og 12. januar 2018 

 
Privatrettssymposiet er et årlig arrangement i regi av Institutt for privatrett (Ifp). Første 
symposium arrangeres i januar 2018. Formålet med symposiet er å synliggjøre bredden og 
dybden i forskningen ved Instituttet, og styrke kontakten med det praktiske rettsliv. 

 

PROGRAM 

TORSDAG 11. JANUAR 2018 
 
10.15-12.00 Plenumssesjon, Gamle Festsal 
 

Åpning av symposiet  
Dekan Dag Michalsen (Det juridiske fakultet) 

 

Internasjonalisering av formuesretten 
Hvilken rolle spiller internasjonale kilder i formuesrettslige tvister for de 
høyeste domstolene? Formuesretten er hovedsakelig nasjonal, men den 
internasjonale påvirkningen blir sterkere. Kjøpslovskonvensjonen, 
internasjonale menneskerettigheter og EUs selskapsrett og forbrukerrett 
er eksempler. Internasjonale modellregler kan også tenkes å gi 
inspirasjon for løsninger i nasjonal rett. 
 
Justitieråd Johnny Herre (Högsta Domstolen, Sverige)  
Høyesterettsdommer Clement Endresen (Norges Høyesterett) 
Professor Kåre Lilleholt (Ifp) 

 

12.00-13.00 Lunsj (for symposiets påmeldte deltakere), 
Frokostkjelleren 

 

13.00-16.30 Fagspesifikke sesjoner 
Programmet består av to alternative sesjoner. Ved påmelding velger 
deltakerne hvilket alternativ de ønsker å følge. 
Alternativ 1 Ugrunnet vinning, Professorboligen  
(detaljert program fremgår på side 2) 
Alternativ 2 Forholdet mellom erstatning og kontrakt, ”Kjerka” 
(detaljert program fremgår på side 3) 

 

19.00 Middag, Det Norske Videnskaps-Akademi (Mørk dress) 
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Alternativ 1: UGRUNNET VINNING, - «Kjerka» 
I norsk rett finner vi flere steder regler som gir rett til å kreve at en part 
overfører til en annen hele eller deler av sin vinning, for eksempel ved et 
økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, ved heving av kjøp etter 
kontraktsbrudd, tilbakebetaling etter læren om condictio indebeti eller 
når parten har krenket en patent- eller varemerkerettighet. Likevel har 
allmenne regler om restitusjon av «ugrunnet vinning» eller «ubegrunnet 
berikelse» ikke fått sikkert fotfeste som eget rettsinstitutt hos oss.  

 
13.00-14.30 Oversikt og et dypdykk 

Sesjonen vil gi en oversikt over de alminnelige regler om ugrunnet 
vinning som er utviklet i Europa, og synet på ugrunnet vinning som 
alminnelig rettsinstitutt i nordisk rett. Deretter tar vi opp regler om 
ugrunnet vinning i familie- og arveretten, et av de rettsområder hvor 
Høyesterett klarest har bygd på «alminnelige berikelses- og 
restitusjonsprinsipper» i sine avgjørelser.  
 

Innledning 
Professor John Asland (Ifp) 
 
Om ugrunnet vinning  
Innleder: professor Jori Munukka  (Stockholm Center of 

Commercial Law, SU, Sverige) 
Kommentator: førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen (Ifp) 
 
Ugrunnet vinning i familie- og arveretten 
Innleder:  professor John Asland (Ifp) 
Kommentator: professor Tone Sverdrup (Ifp) 
 
 

14.30-15.00 Kaffepause 

 
15.00-16.30 To dykk til – og én prinsippdiskusjon 

Vi ser på hvilken rolle regler om restitusjon av ugrunnet vinning spiller 
på to andre sentrale rettsområder: Immaterial- og markedsføringsretten 
og obligasjonsretten. Deretter diskuteres om det kan stilles opp 
generelle prinsipper om restitusjon av berikelse i norsk privatrett.  

 
Immaterial – og markedsføringsrett 
Høyesterettsdommer Arne Ringnes (Norges Høyesterett) 

 
Obligasjonsrett 
Stipendiat Thomas Rønning (Høyskolen i Lillehammer)  

 
Generelt prinsipp? 
Innleder:  førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen (Ifp)  
Kommentatorer: høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg 

(Norges Høyesterett) 
professor Kåre Lilleholt (Ifp) 
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Alternativ 2: KONTRAKTSANSVAR ELLER DELIKTSANSVAR?  
- Professorboligen 
Forholdet mellom deliktsansvar og kontraktsansvar er en privatrettslig 
"klassiker". Mens tradisjonell deliktserstatningsrett var konsentrert om 
integritetskrenkelser, er rene formuestap og informasjonsansvar sentrale 
ansvarsfigurer i moderne erstatningsrett. Erstatningsrettens 
ekspansjon medfører at deliktsansvarsregler og kontraktsansvarsregler i 
større grad enn tidligere får samme nedslagsfelt.  

 
 

13.00-14.30 Valgrett vs. konsumpsjon? 
Vi ser nærmere på hvordan vi kan håndtere normkonkurranse og 
koordineringsspørsmål ved å stille spørsmål om valgrett eller konsumpsjon.  

 

 
Innledere: førsteamanuensis Herman Bruserud (Ifp)  

førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørven (Ifp)  
Kommentatorer:  advokat Erlend Haaskjold (Arntzen de Besche) 

advokat dr. juris Are Stenvik (BAHR) 

 

14.30-15.00 Kaffepause 
 

15.00-16.30 Erstatningsrettens ekspansjon: Informasjonsansvar eller 
kontraktuelle direktekrav? 
Vi ser nærmere på betydningen av erstatningsrettens ekspansjon ved å 
undersøke deliktsansvar i kontraktskjeder: Informasjonsansvar eller 
kontraktuelle direktekrav?  
  
Innledere: førsteamanuensis Birgitte Hagland (Ifp) 

advokat dr. juris Amund Bjøranger Tørum (Schjødt) 
Kommentatorer:  justitieråd Johnny Herre (Högsta Domstolen, 

Sverige) 
professor  Erling Hjelmeng (Ifp) 
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FREDAG 12. JANUAR 2018 
 

9.30-11.00 Fagspesifikke sesjoner 
Programmet består av to alternative sesjoner. Ved påmelding velger 
deltakerne hvilket alternativ de ønsker å følge. 

 

Alternativ 1: TOLKNING AV STANDARDKONTRAKTER, 
- Professorboligen  
 
Kommersielle avtaler tolkes objektivt i norsk rett, og Høyesterett har de 
siste årene i flere avgjørelser uttalt at den objektive tolkningen har 
særlig vekt ved tolkning av standardavtaler. Men hva betyr egentlig det? 
Standardavtalenes særtrekk har betydning for tolkningen, men som 
særlige hensyn eller kan det utledes egne tolkningsregler for 
standardkontraktene?  
 
Innledere:  førsteamanuensis Inger B. Ørstavik (Ifp) 

advokat dr. juris Sondre Dyrland (Wiersholm)  
Kommentatorer: professor Lasse Simonsen (Ifp) 

advokat Jacob Bull (Thommessen) 
 

Alternativ 2: STYREMEDLEMMERS ANSVAR FOR AKSJESELSKAPERS 
KAPITALFORVALTNING,  - ”Kjerka” 
 
Hvilke plikter har styremedlemmer i tilknytning til forvaltningen av 
aksjeselskapets kapital, og hva skal til for at de kan holdes 
erstatningsansvarlige for manglende overholdelse av pliktene? Det vil bli 
fokusert på aktsomhetsnormen både for eksterne styremedlemmer og 
styremedlemmer med andre roller i selskapet. Det vil videre bli vurdert 
hvordan revisors rolle påvirker kravene som kan stilles til 
styremedlemmer.  
 
Innledere: førsteamanuensis Margrethe Buskerud 

Christoffersen (Ifp) 
advokat Stig Berge (Thommessen)  

Kommentatorer:  professor dr. juris Erling Hjelmeng (Ifp) 
advokat ph.d. Olav Perland (Wiersholm) 

 

11.00-11.30 Kaffepause 
 

11.30-12.30 Plenumssesjon, Gamle festsal  
Hagstrøms minneforelesning 
Obligationsrätt i Norden – nuläge och utmaningar 
Justitieråd Johnny Herre (Högsta Domstolen, Sverige) 

 

12.30-13.30 Lunsj (for symposiets påmeldte deltakere), 
Frokostkjelleren  
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Privatrettssymposiet arrangeres av  
Institutt for privatrett,  

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 
 

Adresse: 
Karl Johans gate 47, 0162 Oslo 

 
Kontakt: 

Ørnulf Kristiansen (administrasjon) – 22 85 97 06 
Birgitte Hagland (fagansvalig) – 22 85 96 88 

 

 
 
 
 

http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2018/11-01-2018.html

