
10. - 11. januar 2019

Institutt for privatrett inviterer til nyttårssymposium! Privatrettssymposiet er et årlig arrangement. 
Formålet er å synliggjøre bredden og dybden i forskningen ved Instituttet, og styrke kontakten med 
det praktiske rettsliv.

10.15 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 - 16.30

13.00 - 14.30

Åpning av symposiet (Gamle festsal)
• Dekan Dag Michalsen (Det juridiske fakultet)

De øverste domstolene har en sentral rolle i utviklingen av formueretten. Bør deres tilnærming 
til formuerettslige spørsmål være prinsipiell eller pragmatisk? Hvordan håndterer norsk, svensk 
og dansk høyesterett metodiske spørsmål i formueretten? Panelet diskuterer spørsmålene 
med utgangspunkt i nyere skandinaviske høyesterettsavgjørelser. 

Panel:
• Justitieråd Svante Johansson (Högsta Domstolen, Sverige)
• Høyesterettsdommer Ingvald Falch (Norges Høyesterett)
• Professor Vibe Ulfbeck (Københavns Universitet)

Ordstyrer: 
• Professor Ola Mestad (NifS)

• Innleder: Førsteamanuensis Maria Vea Lund (UiB)
• Kommentator: Professor Geir Woxholth (Ifp)

Binding ved passivitet for kommuner, kombinasjonsfullmakt, Kommunelovutvalget, Terra-sakene:
• Innleder:   Professor Markus Hoel Lie (UiT)
• Kommentator: Kommuneadvokat Bodil Høstmælingen (Kommuneadvokaten i Oslo)

Ordstyrer: 
• Førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen(Ifp)

14.30 - 15.00 Kaffepause

Program

Hvordan former domstolene formueretten?

Lunsj (Frokostkjelleren)
Parallellsesjoner - Ved påmelding velger du alternativet du ønsker å følge:

Alternativ 1: Passivitet (Professorboligen)
Avtalebinding ved passivitet:
Hvorvidt det å forholde seg passiv kan få følger for ens formuerettslige rettsposisjoner, er en 
praktisk problemstilling som er i stadig utvikling: Høyesterett avsier jevnlig dommer der en parts 
passivitet er et sentralt element i drøftelsen av om vedkommende har bundet seg til en avtale 
eller mistet en rettighet. I denne sesjonen behandles passivitet som rettslig fenomen, særlig i 
relasjon til avtaleinngåelse. Når kan passivitet lede til avtalebinding? 

Generelt om passivitet med hovedvekt på spørsmålet om avtalebinding:

Torsdag 10. januar 2019

https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/maria-vea-lund.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/geir-woxholt.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/markus-hoel-lie.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/hvordan-former-domstolene-formueretten.html


19.00 Middag, Professorboligen

Alternativ 2: Bakgrunnsrett og avtalevilkår
EØS-rettens privatrettslige virkninger (Kjerka)

14.30 - 15.00

13.00 - 14.30

15.00 - 16.30

15.00 - 16.30 Bortfall av eiendomsrett ved passivitet:
Når kan passivitet lede til rettstap på ulovfestet grunnlag? Vi behandler tap av eiendomsretten til 
fast eiendom og bortfall av immaterielle rettigheter.

Bortfall av rett til fast eiendom ved passivitet:
• Innleder:  Professor Geir Stenseth (Ifp)
• Kommentator: Førsteamanuensis Torunn Kvisberg (INN)

Bortfall av immaterielle rettigheter ved passivitet:
• Innleder: Førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen (Ifp)
• Kommentator: høyesterettsdommer Arne Ringnes (Norges Høyesterett)

Ordstyrer: 
• Professor John Asland (Ifp)

Bakgrunnsrett og avtalevilkår:
Mens bakgrunnsretten i stor grad er utviklet fra kontrakter om løsørekjøp, regulerer kontrakter i 
dag i større grad tjenesteytelser av kompleks karakter. I hvilken grad passer vår bakgrunnsrett i 
en ny kontraktsrettslig virkelighet? Påvirker fremforhandlede standardkontrakter innholdet i  
bakgrunnsretten? Og i hvilken grad får bakgrunnsretten gjennomslag ved utformingen av  
standardkontraktene? Hvordan forholder domstolene seg til bakgrunnsretten i komplekse  
avtaleforhold? 

Kontraktsrettslige prinsipper – passer de i komplekse avtaleforhold?
• Innleder: Førsteamanuensis Herman Bruserud (Ifp)

Forholdet mellom bakgrunnsretten og avtalepraksis, belyst ved misligholdsregulering i 
entreprisekontrakter:
• Innleder: Professor Mads Bryde Andersen (Københavns Universitet)
• Kommentator: Advokat Amund Bjøranger Tørum (Schjødt)

Hva skal til for å avtale seg bort fra bakgrunnsretten?
• Innleder: Professor Giuditta Cordero Moss (Ifp)

Ordstyrer:  
• Førsteamanuensis Margrethe Buskerud Christoffersen (Ifp)

EØS-rettens privatrettslige virkninger:
På hvilke måter utfordrer EØS-retten overordnede rettssystematiske skillelinjer som grensen 
mellom offentlig rett og privatrett? Hvordan påvirker EØS-rettslige normer nasjonale formue- 
rettslige regler? Og hvilke implikasjoner har EØS-rettens effektivitetsprinsipp for privatrettslige sanksjon-
er som ugyldighet og erstatning? Disse overordnede spørsmålene diskuteres i lys av aktuelle saker og 
problemstillinger på konkurranserettens, finansmarkedsrettens og anskaffelsesrettens område. 

Sanksjoner ved overtredelse av EØS-retten: Norsk privatrett i møte med EØS-rettslige normer av hybrid karakter 
• Innleder: Hilde Ellingsen (NifS)

Effektivitetsprinsippets betydning for spørsmål om erstatning for den positive kontraktsinteressen i 
anskaffelsessaker:
• Innleder: Professor Halvard Haukeland Fredriksen (UiB)

Skapindeksfond og erstatningsansvar – Hvilken betydningen har den EØS-rettslige reguleringen av 
fondsforvaltning for forvalters erstatningsansvar? 
• Innleder: Førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørven (Ifp)

Et EØS-konkurranserettslig morselskapsansvar? 
• Innleder: Professor Eirik Østerud (Ifp)

Ordstyrer:  
• Professor Kåre Lilleholt (Ifp)

Kaffepause

https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/mads-bryde-andersen.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/giuditta-cordero-moss.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/harald-haukeland-fredriksen.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/amund-bjoranger-torum.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/geir-stenseth.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/hilde-k-ellingsen.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/herman-bruserud.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/marte-kjorven.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/eirik-osterud.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/harald-irgens-jensen.pdf


09.30 - 11.00

11.00 - 11.30
11.30 - 12.30

12.30 - 13.30

Avtaleloven § 36: En lille lovreform med vidtrækkende konsekven-
ser for nordisk avtalerett.

• Professor Mads Bryde Andersen (Københavns Universitet)

Registrer deltagelse:
www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/10-01-2019.html

Kaffepause
Hagstrøms minneforelesning (Gamle festsal)

Lunsj (Frokostkjelleren)

Fredag 11. januar 2019

Parallellsesjoner - Ved påmelding velger du alternativet du ønsker å følge

Alternativ 1: Regressvarianter i formueretten (Professorboligen)
Hjemler og vilkår:
Hva er de ulike regressvariantene og deres egenart? Hva er forholdet mellom regressregler og 
øvrig formuerett og erstatningsrett? Vi ser nærmere på regresskreditors rettsstilling og 
regresskravets grunnlag, vilkår og innhold.

Innledere:  
• Professor Bjarte Askeland (UiB)
• Advokat Andreas Nordby (Arntzen De Besche)

Regress i forsikringsforhold:
Vi ser på krav om regress fra et forsikringsselskap, som kan være rettet mot egen forsikrings- 
taker, mot en medforsikret tredjemann, mot en skadevoldende tredjemann som har fremkalt 
forsikringstilfellet, og mot et annet forsikringsselskap.

• Innleder: Professor Trine-Lise Wilhelmsen (Nifs)
• Kommentator: Justitieråd Svante Johansson (Högsta Domstolen, Sverige)

Ordstyrer:
• Førsteamanuensis Birgitte Hagland (Ifp)

Alternativ 2: EMK P1-1(Kjerka)
Hvilken betydning har eiendomsrettsbeskyttelsen i EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1 (P1-1) 
i norsk formuerett? Spørsmålet drøftes med utgangspunkt i Gassled-saken, HR-2018-1258-A. 
Rettighetsbegrepet analyseres ved å undersøke beskyttelsen av berettigede forventninger om 
fremtidig inntjening, konsesjoner og immaterielle rettigheter.

EMK P1-1 i norsk formuerett – belyst ved Gassled-saken
Innledere:   
• Professor Stig Harald Solheim(UiT)
• Professor Ivar Alvik (Nifs)

Beskyttelse av immaterielle rettigheter i P1-1
• Innleder: Professor Ole Andreas Rognstad (Ifp)

Ordstyrer:
• Førsteamanuensis Margrethe Buskerud Christoffersen (Ifp)

http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/10-01-2019.html
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/trine-lise-wilhelmsen.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/stig-solheim.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/viggo-hagstrom-minnesforelesning-11-januar-2019-mads-bryde-andersen.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/ole-andreas-rognstad.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/bjarte-askeland-2.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/andreas-nordby.pdf
https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/privatrettssymposiet/2019/presentasjoner/ivar-alvik.pdf



