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FORORD
Denne rapporten er skrevet som en del av Institutt for
rettsinformatikks forsknings- og utredningsprogrammer TERE SA
[TERESA (58)]. I tillegg til IBMs studentstipend i rettsinformatikk,
er prosjektet finansiert i samarbeid med Bull A/S, Commodore
Computers Norge A/S og ERICSSON.
Bakgrunnen for rapporten er at en stadig større del av
omsetningen på mikromarkedet skjer til forbrukere. Formålet med
fremstillingen er å redegjøre for når de ufravikelige regler i
forbrukerkjøp kommer til anvendelse ved kjøp av
datamaskinutrustning. Konsekvensen av at reglene kommer til
anvendelse tas bare opp der særtrekk ved datamaskinutrustning gjør
dette interessant.
Rapporten er fullført på et meget tidlig stadium i
jussstudiet. Arbeidet ble påbegynt mens jeg fortsatt holdt på med
annen avdeling, og avsluttes nå før jeg begynner på tredje
avdeling. Hadde det ikke vært for enkelte gode støttespillere, er
det ikke sikkert arbeidet med fremstillingen hadde vært mulig.
Spesielt vil jeg takke vit.ass. Robin Thrap-Meyer både for
oppmuntring, omtanke og konstruktiv kritikk.
Andre har også gjort seg særlig fortjent til en takk. I første
rekke ønsker jeg å fremheve førsteamanuensis Olav Torvund som
med tålmodighet har vært veileder. Også prof. dr. juris Jon Bing
har vist interesse for spørsmålene som behandles i fremstillingen.
En takk rettes også til prof. dr. juris Knut Selmer som har tatt
seg tid til å kommentere enkeltspørsmål.
Dr. juris Mads Bryde Andersen (København) har i
rapportens tidlige fase bidratt med hjelp og veiledning. En spesiell
takk rettes til ham, især for hans evne til å engasjere seg også
utenfor egne landegrenser. I Forbrukertvistutvalgets sekretariat har
jeg hatt god hjelp av konsulent Tore Haga som har tatt seg tid til
å hjelpe meg med upubliserte vedtak. Forsker Dag Syvert Mæsel
har tatt hånd om tekniske vanskeligheter underveis, og stud. jur.
Maria Strøm har gjennomlest rapporten på korrekturstadiet.

Oslo 12. august 1989
Ellen-Katrine Thrap-Meyer
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KAPITTEL 1. INNLEDNING

1.1. Bakgrunn fo r frem stillin gen

1.1.1. Markedsutvikling
Før 1980 var datamaskiner forbeholdt det profesjonelle
marked. Produktutvikling og masseproduksjon i
lavkostområder har gitt oss en ny situasjon. Avanserte
datamaskiner finnes nå tilgjengelig også på
forbrukermarkedet.
Det hele startet med mikroprosessorens introduksjon i
1974. Mikroprossesoren gjorde det mulig å lage små
datamaskiner med meget stor kapasitet til overkommelig
pris.
Omsetningen skjøt først virkelig fart etter IBMs
lansering av den personlige datamaskin i 1981. Lansering
av konsernets personlige datamaskin fikk viktige følger for
markedsutviklingen:
Først og fremst ble det skapt en de facto standard for
personlige datamaskiner. Denne standard åpnet bl.a.
mulighet for produksjon av nærmest identiske datamaskiner
(såkalte kloner), som kunne selges såvidt rimelig at det
oppsto prispress i markedet. Denne standard førte også til
at det ble mulig å masseprodusere standard edbprogrammer.
Dernest legitimerte IBM gjennom sitt engasjement et
produkt som tidligere var blitt ansett som "leketøy" for
spesielt interesserte. Den viktigste konsekvens av dette var
at bedrifter og organisasjoner meldte sin interesse for å ta
personlige datamaskiner i bruk. Den voldsomme etterspørsel
førte ikke bare til at IBM selv måtte omlegge virksomheten.
Den personlige datamaskins triumftog førte til en så stor
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omsetningsøkning at selve markedsstrukturen endret seg.
Den tredje følge var at IBM, på tross av krevende
endringer, valgte å satse på masseproduksjon. Tidligere
hadde forhandlinger og kontraktsslutninger ved omsetning
skjedd uten mellomledd. Masseproduksjon umuliggjorde
direktekontakt mellom produsent og kjøper. Endring av
salgsstrategi ble nødvendig. Leverandører begynte i stor
skala med noe som tidligere hadde vært unødvendig; nemlig
markedsføring av produktene. Distribusjonsbehovet
fremtvang også forhandlemettverk. Denne fremvekst
muliggjorde salg av datamaskiner over disk. Massemarkedet
var et faktum.

1.1.2 Markedssituasjonen
Dynamikken i markedet gjør det vanskelig, for ikke å si
umulig, å gi en beskrivelse av markedssituasjonen.1
Ettersom omsetningen er basis for de rettslige problemer
som behandles i denne fremstilling, gjøres likevel et forsøk
på å skissere viktige hovedtrekk. Markedsomsetningen må
beskrives som alt annet enn statisk. Det grunnleggende
prinsipp om tilbud og etterspørsel krever endringer og
tilpasninger. Leverandørenes behov for fotfeste innebærer
stadig leting etter nye omsetningsmuligheter.
Markedsføring av datamaskin-produkter som er
relevante i forhold til denne fremstilling, er ofte rettet mot
brukerskiktet nær den ene eller annen side av gråsonen
mellom det profesjonelle marked og forbrukermarkedet typisk de som ønsker et hjemmekontor eller de som regnes
som avanserte hjemmebrukere. Salg av datamaskiner til
studenter, og da økonomistudenter i særdeleshet, er de siste

1 Se nærmere om kildematerialet under pkt. 1.4.
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to år flerdoblet.2 Man regner med at stadig fler av
markedsføringstiltakene vil rettes mot dette brukers kikt. Et
eksempel på et elev- og studentrettet markedsføringstiltak
er salgskampanjen SiO-Data3 fører frem til midten av
september 1989. Tilbudet er en pakkeløsning som bestående av datamaskin, tekstbehandlingsprogram og
skriver - selges for under 20.000 kroner!
Et annet eksempel er ESSELTE SYSTEMS
skoletilbud på bærbare Toshiba-maskiner frem til 30.
september 1989. Maskinene er bl.a. markedsført gjennom
avisannonser fAftenpostens morgennummer 10. august 1989
s. 5):

"Hvorfor har ingen
fortalt dem om skoletilbudet
på Toshiba’s bærbare?
Klart du vil ha nytte av en PC i de praktiske
studiene. Dessuten vil du sannsynligvis
disponere en PC når du kommer ut i
arbeidslivet. Jo før du blir fortrolig med alle
mulighetene, jo bedre!
Men sørg for at du velger en PC som er
lett å ta med seg. Toshiba’s bærbare erbåde like
kraftige og minst like raske som de større og
tradisjonelle bordmodellene. Dermed blir den
største forskjellen at du uten problemer kan
bruke din bærbare Toshiba hvor og når du vil.
På lesesalen, under forelesninger, i ferien, i

^ Opplysningene er hentet fra Markedsavdelingen i Apple
Computer A/S medio mai 1989.
^ SiO-Data (Studentsamskipnaden i Oslo) utgjør sammen
med Høyskoledata det nylig opprettede PC-senteret på
Blindern.
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båten eller på hytta.
For å gjøre valget enda lettere, gir vi en helt
spesiell pris til deg som studerer på tre av våre
mest populære modeller.
Skoletilbud på Toshiba T1000, T1200 FB og
T1200 HB fram til 30. septem ber".
Ettersom flere skolers undervisning forutsetter at elevene
har tilgang til datamaskinutrustning, er disse elever
målgruppe for leverandørene. De forventes å være økende
avtagere spesielt av datamaskiner.
Markedsomsetningen av den aktuelle
datamaskinutrustning skjer hovedsakelig over disk. Men
tendensen i markedet synes å være at en stadig større del
av omsetningen skjer ved katalogsalg (postordre).
Bakgrunnen for dette er antagelig at katalogsalg åpner
mulighet for distribusjon av datamaskinutrustning til et
bredt geografisk marked. I tillegg kan katalogsalg skje til
vesentlig lavere priser enn de vanlige butikkpriser (antatt
ca. 30%). Postordremarkedet er således attraktivt fordi
konkurranse- og prispresset i mikromarkedet er høyt.
Når omsetningen av mikromaskiner skjer over disk,
gjøres det i stor utstrekning gjennom forhandlere som f.eks.
bokhandlere, små dataforretninger og datavarehus. Skole
eller forening kan også være et typisk mellomledd. Som et
konkret eksempel kan man ta Apple Computer A/S’4
distribusjon av mikromaskiner på det norske marked.
Selskapet baserer sin omsetning på nettverksorganisasjon
med samarbeidspartnere. All distribusjon skjer gjennom
frittstående forhandlere uansett om det gjelder disksalg,
internasjonale storkundeavtaler eller universitetsavtaler.
Forhandlerleddet kan f.eks. være en forretning, en edbavdeling ved en institusjon, et eget foretagende som
Høyskoledata i Oslo mv.

^ Apple Computer A/S er datterselskap av Apple Computer
Inc. i California, USA.
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Det vil ofte være vedlagte vilkår når man kjøper
datamaskin. Men omsetningen av mikromaskiner kan også
skje formløst i den forstand at oppgjør skjer kontant mot
kvittering eller faktura. I den begrensede utstrekning
kontraktsinngåelse skjer skriftlig, inngås avtalen på
standardformular utarbeidet av selgersiden.
Studenter som kjøper mikromaskiner gjennom
skoleavtaler kan oppnå inntil 50% rabatt.5 Det er derfor
ikke uvanlig at det inngås særskilt avtale om forbud mot
videresalg innenfor et nærmere bestemt tidsrom.
Når omsetningen av standard edb-programmer
(programeksemplarer) skjer over disk, gjøres også dette
gjennom forhandlere. Oftest skjer distribusjonen direkte til
forhandler som igjen omsetter til sluttbruker. Men det
hender også at programvaren distribueres gjennom et
grossistledd via forhandler til sluttbruker. Som et konkret
eksempel på en programleverandørs distribusjonsnett kan
man ta hvorledes WordPerfect Scandinavia6 distribuerer
sine produkter. Også her er filosofien at det skal være
minst ett mellomledd mellom selskapet og sluttbruker. Det
enkelte forhandlerledd har direktekontakt med sluttbruker
uansett om det dreier seg om rammeavtaler for komplette
leveranser, salg over disk eller salg på postordre. Det
samme gjelder i hovedtrekk også for storkundeavtaler og
skoleavtaler. Selv om disse avtaler inngås direkte med
WordPerfect Scandinavia, tilbakeføres provisjon til det
enkelte forhandlerledd som har formidlet kontakten.
Ved omsetning av standard edb-programmer er det
vanlig med påtrykte leveringsvilkår i form av ettikettering,

^ Opplysninger hentet fra SiO-Datas forhandler i PCSenteret på Blindern viser at det primo juni 1989 gis 37%
rabatt på ESSELTE SYSTEMS Toshiba-maskiner og 40%
rabatt på IBMs personlige datamaskiner.
^ WordPerfect Scandinavia er et privateid datterselskap av
WordPerfect Corporation, Utah, USA.
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såkalte "shrink-wrap"-klausuler eller vilkår trykket direkte
på emballasjen. Under en etterhvert berømt krympeplast
(derav navnet), stiller "shrink-wrap"-etikettene ofte
spesifiserte vilkår om bruk mv. Hensikten med denne
etikettering er å orientere om at de stipulerte vilkår
tiltredes ved å bryte forseglingen. Såvidt vites, er dette
eneste form for skriftlig klausulering benyttet ved vanlig
omsetning av standard edb-programmer på mikromarkedet.
I den utstrekning distribusjon av programvare skjer i
henhold til skole- eller andre rabattavtaler, inngås også her
særskilt avtale om forbud mot umiddelbart videresalg.

1.1.3. Forbrukerkjøpsreglenes rettslige plassering
Selv om det fortsatt heter at utgangspunktet i norsk
kontraktsrett er avtalefrihet, jfr. NL 5-1-2, er dette
antagelig i dag en sannhet med ikke uvesentlige
modifikasjoner. Allerede fra midten av 1800-tallet kom lover
som innebar betydelige begrensninger i kontraktsfriheten.7 I
vårt eget århundre har vi stadig fått flere slike lover. Frem
til sekstiårene kom det ikke så mange, men fra sekstiårene
og til i dag har vi fått merkbart mange lover som gjør
innhugg i prinsippet om avtalefrihet.8
Dersom man f.eks. gjør et forsøk på å utlede
gjeldende kontraktsprinsipper ved å se de enkelte lover i
n

Den velferdsstatlige kontraktsrettsideologi belyses av
Graver: Kritisk kontraktsrett - to artikler i Jussens Venner
1989 s. 1 flg.
8

Lover av spesiell betydning for forbrukere er f.eks.
Angrefristloven fra 1972, Markedsføringsloven fra 1972,
Morarenteloven fra 1976, Lov om forbrukerkjøpstvister fra
1978, Lov om merking av forbruksvarer fra 1981,
Kredittkjøpsloven fra 1985 og Kjøpsloven fra 1988.
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sammenheng, finnes etter min mening argumenter for at
tendensen i lovgivningen uttrykker begrenset avtalefrihet
som den praktiske hovedregel.
Prinsippet om avtalefrihet bygger på forutsetningen
om at partene selv kan komme frem til en balanse mellom
rettigheter og plikter i kontraktsforholdet. I dagens
kontraktssituasjon er denne forutsetning ikke alltid til
stede. Når store foreningsenheter og organisasjoner er
parter på selgersiden, er det rasjonelt å benytte
standardformular ved kontraktsinngåelse. Denne utstrakte
bruk av ofte ensidig utarbeidede standardkonktrakter har
gjort ytterligere inngrep i prinsippet om kontraktsfrihet.9
En del av den preseptoriske lovgivning må ses nettopp på
denne bakgrunn.
Reglene om forbrukerkjøp må ses som et utslag av
samfunnets behov for å begrense mulighet til ensidig
utnyttelse av markedsmaktposisjoner, jfr. Ot. prp. nr. 25
1973-74 s. 67 og s. 68. Hensynene bak reglene er først og
fremst rimelighetshensyn og beskyttelse av den antatt
svakere part. Men også velferdspolitiske hensyn begrunner
reglene. Det ser man ved at det bare er formuesgoder av
sentral betydning for forbrukernes velferd som beskyttes.
Eksempelvis kommer forbrukerkjøpsreglene ikke til
anvendelse på kjøp av fordringer og rettigheter, Kjl. § 4
annet ledd i.f. og Ot. prp. nr. 80 1986-87 s. 52 sp. 1.
De nærmere betingelser for når forbrukerkjøpsreglene
kommer til anvendelse, er inntatt i kjøpsloven av 13. mai
1988 nr. 27 § 4.10 I bestemmelsens annet ledd er
forbrukerkjøp definert som:

^ Se nærmere om kontraktfrihetens prinsipp og
standardkontrakter i NOU 1976:61 s. 58 sp. 1.
^ Kjøpsloven trådte i kraft 1. jan. 1989, jfr. kgl. res. 8. juli
1988 nr. 554, og får bare anvendelse på avtaler som sluttes
etter at den er trådt i kraft, Kjl. § 99 fjerde ledd.
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"kjøp fra yrkesselger når tingen hovedsakelig er
til personlig bruk for kjøperen, hans familie,
husstand eller omgangskrets, med mindre
selgeren på avtaletiden verken visste eller burde
ha kjent til at tingen ble kjøpt til slikt formål.
Kjøp av fordringer og rettigheter regnes ikke
som forbrukerkjøp".
I tilfelle hvor omsetning av formuesgoder faller utenfor
forbrukerkjøpsreglenes anvendelsesområde, er det vesentlig
lempningsregelen i Avtl. § 36 som avgjør om avtalen skal
oppfylles etter sin ordlyd. Ettersom regelen gjelder generelt
for kontraktsforhold, gir den dårligere beskyttelse mot
ensidig utarbeidede vilkår enn forbrukerkjøpsreglene. Dertil
kommer at den først gir beskyttelse når det reises sak for
domstolene. Konsekvensen av om distribusjon av
mikromaskiner og programvare faller innenfor eller utenfor
forbrukerkjøpsreglene, skaper derfor behov for å avklare i
hvilken utstrekning reglene kommer til anvendelse på
datamaskin-produkter.
Formålet med denne fremstilling er hovedsakelig å
klarlegge når de ufravikelige regler kommer til anvendelse.
Anvendelsen av forbrukerkjøpsreglene behandles kun i den
utstrekning særtrekk ved mikromaskiner og programvare
gir seg utslag. Valget er hovedsakelig foretatt på bakgrunn
av at de interessante problemstillinger etter min mening
reiser seg på betingelsessiden. Men det er også tillagt vekt
at den generelle anvendelse av forbrukerkjøpsreglene
utførlig er behandlet i andre fremstillinger.

1.2. A vgrensning av datam askinutrustning
Termene "datamaskin" og "standard edb-program" er meget
vide, og derfor noe upresise betegnelser. Innenfor

11
maskinbegrepet faller i vid forstand alt fra avanserte
kalkulatorer til store flerbrukermaskiner. Ettersom endel
datamaskin-produkter er uaktuelle på forbrukermarkedet,
velger jeg å trekke opp rammer for de produkter som faller
innenfor denne fremstilling.
Det er mest naturlig å konsentrere oppmerksomheten
om datamaskinprodukter som befinner seg i gråsonen
mellom det profesjonelle marked og forbrukermarkedet. Det
skyldes at denne type utrustning befinner seg i det antatt
aktuelle skikt med hensyn til kapasitet, pris, bruksområde
mv.
Når det gjelder datamaskiner, betyr det at jeg først
og fremst har valgt å konsentrere oppmerksomheten mot
personlige datamaskiner som både kan dekke brukerbehov
profesjonelt og privat, og som det dessuten selges et utvalg
av standard programvare til. Slik dagens marked er, vil
hovedtyngden av personlige datamaskiner omsatt over disk
eller på postordre falle innenfor denne avgrensning; IBMkompatible PC’er, Apples Macintosher, ESSELTE SYSTEMS
Toshiba-maskiner og andre mikromaskiner i prisklasse 10
til 30 000 kroner11 mv.
Når det gjelder programvare, er det i første rekke
programeksemplarer distribuert i pakkeform over disk eller
på postordre som kommer i betraktning. Med forbehold
antas at så godt som alle programpakker omsatt på denne
måte omfattes. Typiske eksempler på slik programvare er

*1 Tallene er basert på opplysninger gitt ved forespørsel
henholdsvis til Commodore Computers Norge A/S og Apple
Computer A/S medio mai 1989. Selskapenes
markedsavdeling kunne fortelle at AMIGA-modellene (10 og
25.000 kroner) og Macintosh-modellene (16 og 33.000
kroner) i stor utstrekning selges til forbrukere, og da til
studenter i særdeleshet. Jeg antar at tallene er
representative i høyden et par år. Tendensen viser at
forbrukere går til anskaffelse av datamaskinutrustning i
stadig høyere prisklasser.
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tekstbehandlingsprogram, regneark, database- og
hjelpeprogram, verktøyprogram mv. i prisklasse 4 - 500 til
5 - 6000 kroner.

1.3. Plan for frem stillingen
I kapittel to foretar jeg en grundig gjennomgåelse av
kjøpslovens anvendelighet på standard edb-programmer. De
øvrige vilkår i forbrukerkjøpsdefinisjonen gjennomgås også i
den utstrekning særtrekk ved datamaskinutrustning gjør
dette interessant.
I kapittel tre tar jeg hovedsakelig for meg mangler
ved standard edb-programmer, men jeg ser også nærmere
på enkelte misligholdsbeføyelser som påvirkes av
datamaskinutrustningens særtrekk.
I kapittel fire går jeg nærmere inn på forholdet til
åndsverkslovens regler. Spørsmålene som behandles i dette
kapittel er hva som gyldig kan avtales, hvilke krav som må
stilles for at særskilt vedtagelse foreligger og om vilkårene
kan anses kontraktsmessig vedtatte.
I kapittel fem tar jeg for meg reglene om angrefrist.
Her ser jeg nærmere på hva angreretten innebærer, når
angreretten kan brukes, virkningene av at det angres og
spørsmål om det de lege ferenda bør inntas
unntakshjemmel for standard edb-programmer.

1.4. Kildem aterialet
Spørsmålet om forbrukerkjøpsreglenes anvendelighet på edbanskaffelser er ikke nevnt hverken i lovtekst eller i
forarbeider til lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27. Det
finnes heller ikke rettspraksis omkring forbrukerkjøp og
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edb-anskaffelser. Noen få vedtak fra Forbrukertvistutvalgets
praksis omhandler forbrukerkjøp av datamaskiner. Emnet
er ikke særskilt behandlet i noen nordisk fremstilling.
Bryde Andersens fremstilling Edb og ansvar København
1988 s. 320 til 344 har imidlertid vært inspirasjonskilde for
drøftelsen av kjøpslovens anvendelse på
datamaskinprogrammer generelt.
Markedssituasjonen har vanskelig latt seg beskrive.
Det skyldes hovedsakelig at omsetningen av
datamaskinprodukter på forbrukermarkedet også skjer
formløst. Hovedårsaken til at jeg har kunnet gå noe
nærmere inn på beskrivelse av markedssituasjonen, er at
ansatte i Apple Computer A/S, Commodore Computers
Norge A/S, Computerland Oslo, Datavarehuset A/S,
ERICSSON, Høyskoledata, IBM, Nordli bokhandel (Karl
Johan), SiO-Data, Spaceworld A/S, Tanum bokhandel (Karl
Johan) og WordPerfect Scandinavia har vært behjelpelige
med opplysninger omkring omsetningsmåtene i den
utstrekning slik informasjon har vært tilgjengelig. Selv om
det råder en viss usikkerhet omkring forbrukerkjøp av
datamaskinutrustning, er - på bakgrunn av det
foreliggende opplysningsmateriale - det et gjennomgående
trekk at man i for liten utstrekning har tillagt
forbrukerkjøpsreglene betydning.
Spørsmålet om angrefristreglenes anvendelighet på standard
edb-programmer er heller ikke behandlet av noen i Norden.
På bakgrunn av det opplysningsmateriale jeg har hatt
tilgjengelig, er det klart at dette foreløpig ikke har voldt
vanskeligheter i praksis. Antagelig skyldes det at
forbindelseslinjene mellom angrefrist og
datamaskinprogrammer foreløpig ikke er alminnelig kjent.
Om generelle kontraktsrettslige spørsmål finnes et
omfattende kildemateriale. Oversiktsliste over de hyppigst
benyttede kilder samt forkortelsesliste er inntatt i slutten
av fremstillingen.
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KAPITTEL 2. FORBRUKERKJØPSREGLENES
ANVENDELSE VED EDB-ANSKAFFELSER

2.1. Generelt
Forbrukerkjøpsdefinisjonen er sammensatt av vilkår som
bestemmer anvendelsesområdet i forhold til parter,
transaksjonsform og salgsgjenstand. Vilkårene er
kumulative, dvs. at alle vilkår må være oppfylt samtidig for
at overdragelsen skal være forbrukerkjøp:
- Det må foreligge et kjøp
- Selger må være yrkesselger
- Salgsgjenstanden må hovedsakelig være til
personlig bruk for en bestemt person eller
personkrets
- Kjøpet må fremtre som forbrukerkjøp
- Salgsgjenstanden må være annet enn
fordringer og rettigheter
Selv om alle vilkår samtidig må være oppfylt for at det skal
være forbrukerkjøp, er kun enkelte vilkår spesielt
interessante i forhold til spørsmålet om når kjøp av
datamaskinutrustning er forbrukerkjøp. Vilkår som er
uavhengig av hva som omsettes, og hvordan det omsettes,
nevnes bare i den utstrekning det er nødvendig for
sammenhengen. Jeg går bare nærmere inn på de
betingelser som påvirkes av datamaskinutrustningens
sæ rtrek k som salgsgjen stan d.
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2.2 Det må foreligge et kjøp
Vilkåret om at det må foreligge et kjøp, innebærer
avgrensning mot transaksjonsformer som gave, lån, leie,
leasing ol. Det typiske for kjøp, er at en gjenstand overdras
mot vederlag i den hensikt at vedkommende som får
gjenstanden overdratt til seg, blir eier.
Hva et kjøp er, fremgår hverken av kjøpslovens
ordlyd, forarbeider eller rettspraksis. Men i kjøpslitteraturen
finnes enkelte holdepunkter. Krüger12 antyder eksempelvis
fire hovedkriterier for at overdragelsen skal være kjøp. Det
må dreie seg om en overdragelse av eiendomsrett til et
formuesgode mot vederlag i form av penger. Slik også
Hagstrømu som sier at det med kjøp forstås en avtale om
overdragelse av eiendomsretten til et formuesgode mot
vederlag.
Selv om eiendomsrett normalt overdras ved kjøp, kan man etter min mening
likevel stille spørsmålstegn ved om eiendomsrett er en nødvendig betingelse for
kjøp. Denne skepsis bygger hovedsakelig på at det av kjøpsloven selv fremgår at
fordringer og rettigheter kan kjøpes og selges. Kjøp av rettigheter er eksempelvis
unntatt fra forbrukerkjøp, Kjl. § 4 annet ledd. Ettersom det er unaturlig å snakke
om eiendomsrett f.eks. til fordringer og opphavsrettigheter, mener jeg det må føre
til eiendomsrett som veiledende, og ikke et absolutt kriterium. Etter min mening
finnes støtte for dette standpunkt i Ot. prp. nr. 34 1980-81 s. 99 sp. 2 hvor det
heter at det med kjøp i utgangspunktet forstås en avtale om overdragelse av
eiendomsretten til et formuesgode mot vederlag. Se også Kristen Andersen
s. 16 hvor han sier at "innholdet av selgerens forpliktelse varierer sterkt.
Opprinnelig talte man bare om kjøp når selgerens forpliktelse gikk ut på å levere
en ting. Dette standpunkt er forlengst forlatt. Foruten de kjøp som har en ting til
gjenstand, begynte man å operere med kjøp, hvis gjenstand var en rettighet av en
eller annen art. Senere gikk man enda et skritt videre. Man trakk inn under
kjøpsbegrepet også kjøp som gjaldt økonomiske goder som hverken kunne
karakteriseres som ting eller som rettigheter, f. eks. kjøp av en forretnings
goodwill. Etter dette bør kjøp i dag bestemmes som en kontrakt, der den ene part

^ Krüger: Norsk kjøpsrett s. 1 til 3.
-IO

Hagstrøm: Den nye lov om kredittkjøp Jussens Venner
1986 s. 229 på s. 232.

^ Kristen Andersen: Norsk kjøpsrett i hovedtrekk
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(selgeren) skal overføre et økonomisk gode til den annen part (kjøperen) mot et
vederlag i penger". Slik også Gustad
s. 6 hvor det sies at "ved bestemmelsen av
begrepet kjøp får man følge den utforming det har fått i teori og praksis. Følger
man denne kan man si at "kjøp er en overføring eller avtale om overføring av en
formuesgjenstand mot vederlag i penger" ... Forsåvidt angår objektet for
kjøpsavtalen vil dette regelmessig være eiendomsretten tO en ting, men også
rettigheter kan være gjenstand for kjøp. Dette siste forutsettes også i kjøpsloven ...
som omhandler kjøp av aksjer og rentebærende fordringer. Fordringsretten må dog
være overdragelig". Slik også Stang
s. 27 hvor han definerer begrepet kjøp slik
at det "ved kjøp forstaaes en kontrakt, hvorved den ene part - sælgeren —
forpligter sig til at avhænde en ting eller en rettighet til den anden part —
kjøperen — mot at faa vederlag i penge". Se også Almén/Eklund , hvor det på s.
6 sies at "numera erkanner man daremot allmånt, att aven rattigheter, hoc est
andra rattigheter ån aganderått till saker, kunna utgora foremål for kop".
Almén/Eklund definerer også kjøp på s. 12 som "ett avtal, varigenom den ene
kontrahenten (såljaren) till den andre (koparen) overlåter eller forbinder sig att
overlåta en råttighet eller ett flertal rattigheter (av annat slag an åganderatten
till penningar), mot det att koparen betalar eller forbinder sig att betala vederlag
i penningar". At eiendomsrett bare er et veiledende kriterium støttes etter min
mening også av Hagstrøms utsagn op. tit. s. 232: "Skal det være kjøp, må det
dreie seg om en overdragelse av en allerede eksisterende rettighet". Med dette
siktes det antagelig til rettigheter generelt, og ikke bare eiendomsrett.

Når det gjelder datamaskiner, vil kontraktsbestemmelsene i
de fleste tilfelle gi klart uttrykk for hva slags
transaksjonsform det dreier seg om. Vurderingen av
hvorvidt datamaskiner er kjøp, vil derfor sjelden være
problematisk.
Også når det gjelder datamaskinprogrammer er
vurderingen forholdsvis enkel i forhold til spørsmål om
overdragelsen er et kjøp. Men fordi det ofte snakkes om
lisens som motsetning til kjøp, kan det på overflaten synes
som om transaksjonen ikke er kjøp. Om jeg skal gi uttrykk
for en personlig mening refererer imidlertid "lisens"betegnelsen seg slik den vanligvis brukes i dette marked, i
virkeligheten til hva slags rettigJieter som blir overdratt, og
ikke til avtalen mellom selger og kjøper. Det er altså hva

^ Gustad: Kjøp og salg
^ Stang: Kjøp
17 Almén/Eklund: Om kop och byte av los egendom.
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som er gjenstand for overdragelse, og ikke overdragelsen i
seg selv det er snakk om.
Slik jeg ser det, forleder beskrivelsesproblematikk og
begrepsbruk til å tro at kjøp av en allerede stiftet rettighet
(lisens) er noe annet enn kjøp. Transaksjonen kan
imidlertid vanskelig være annet enn kjøp så lenge det
dreier seg om overdragelse av en allerede stiftet rettighet overdragelse av rettighet i annenhånds marked er kjøp.18
Det som volder tvil, er altså hva som er objekt for
kjøp - om det er en allerede stiftet bruksrett19 - eller
om det er program eksem pl aret som sådan. Den korrekte
problemstilling er etter min mening om det er kjøp av
rettigheter eller kjøp av et programeksemplar.
Utgangspunktet er at det er kjøp av programeksemplar hvis ikke annet
uttrykkelig er avtalt. For at det skal dreie seg om kjøp av rettigheter, må det
avtales særskilte begrensinger i forhold til hva som er gjenstand for overdragelse.
Konsekvensen blir at jeg ser bort fra problematikken rundt vingeklipping av
eiendomsrett (se forøvrig under pkt. 2.7).

2.3. K jøpet må reguleres av kjøpsloven s bestem m elser
Etter kjøpslovens ordlyd kommer loven til anvendelse på
"kjøp for så vidt ikke annet er fastsatt i lov”, Kjl. § 1 første

1Q

Slik også Gustad: Kjøp og salg s. 7 hvor han bemerker
at "stiftelse av en rettighet fra nytt av (konstituitivt
erhverv) ikke inngår under begrepet kjøp. Karakteristisk for
kjøpsavtalen er at den går ut på overføring av en allerede
eksisterende rettighet (translativt erhverv). Således
foreligger ikke et kjøp ved stiftelse av en ny panterett i en
eiendom, men vel når panthaveren overfører obligasjonen til
en tredjemann mot vederlag i penger".
^ Ofte kalt lisens etter det latinske "licentia".
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ledd. At annet ikke må være fastsatt i lov henspeiler først
og fremst på de begrensninger kjøpsloven selv gjør (§ 1
første ledd annet pkt. og §§ 2 til 5), men også til
bestemmelser i andre lover.
Med utgangspunkt i disse bestemmelser er det intet
til hinder for at datamaskinutrustning skal kunne reguleres
direkte av kjøpslovens bestemmelser. Heller ikke forarbeider
eller rettspraksis er til hinder for en slik løsning. Når det
gjelder datamaskiner, synes direkte anvendelse av reglene
heller ikke på annet grunnlag å være problematisk.
Situasjonen er noe anderledes for standard edbprogrammer. Programvarens immaterielle del er av stor
betydning. Det anses enkelt å skille programvaren fra det
bærbare medium. Det hevdes også at informasjonen - det
immaterielle element - hovedsakelig er kjøpsobjektet.
Kjøpsloven kommer uten tvil til anvendelse på disketten.
Spørsmålet er om loven kommer til anvendelse på standard
edb-programmer i sin helhet.
Kjøpslovens system bygger hovedsakelig på det
materielle aspekt. Det kommer til uttrykk ved betegnelser
som "tingen", "salgsgjenstanden", "varen" osv. Reglene er
hovedsakelig systematisert rundt levering, emballasje,
mangler ved ting og tilbakelevering av materielle
formuesgoder. Kjøpslovens oppbygning kan derfor i visse
tilfelle være vanskelig å forene med formuesgoder hvor det
immaterielle er det dominerende.20 Så lenge kjøpets
gjenstand kan beskrives som noe fysisk, som f.eks. en
kalkulator eller en datamaskin, oppstår ingen problemer.
Vanskelighetene oppstår når de immaterielle verdier
kan frigjøres fra det fysiske medium. Dette synspunkt
begrunnes med at det lett kan volde problemer å innpasse
den immaterielle del i kjøpslovens systematikk. Som
eksempel kan man ta reglene om levering og restitusjon.
OQ

Se nærmere om problemene med å tillempe kjøpslovens
regler på "sådan egendom som ej år direkt avsedd med
lagen", Hellner: Koprått s. 18.
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Mulige problemer i forhold til kjøpslovens begrepsbruk
og systematikk gjør det nødvendig å gå nærmere inn på
spørsmålet om særtrekk ved standard edb-programmer
medfører at loven ikke kan komme direkte til anvendelse
på programvaren i sin helhet. For å ta stilling til dette
spørsmål, er det nødvendig å se nærmere på hva som
eventuelt kan volde problemer ved standard edbprogrammer som formuesgode.
Standard edb-programmer består dels av et fysisk og
dels av et immaterielt element. I utgangspunktet er dette
intet typisk særtrekk for standard edb-programmer.
Immaterielle elementer har siden langt tilbake kunnet
nedfelles i et fysisk medium f.eks. gjennom risser,
håndavtrykk osv. Ettersom det sentrale ved en gjenstand er
dens formål eller funksjon, har det imidlertid tradisjonelt
vært uinteressant å gå nærmere inn på forholdet mellom
det immaterielle og det fysiske element. Forholdet og
proporsjonene mellom de to bestanddeler har vært uten
betydning så lenge tingen har kunnet leve opp til
funksjonskravet.
Situasjonen er noe annerledes for standard edbprogrammer. Det faktum at det anses enkelt å skille edbprogrammets informasjonsdel fra den fysiske bærer har
medført at forholdet mellom det immaterielle og det fysiske
element er blitt tilspisset. Programvaren skiller seg fra
andre salgsgjenstander med et immaterielt innslag ved at
hele programvarens funksjon er knyttet til det immaterielle,
og at denne immaterielle del er svært sårbar for kopiering.

n
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Se nærmere om problemer forbundet med omsetning av
informasjon i Bing m.fl.: Strafferettslig vern av immaterielle
goder CompLex 12/1987 som på s. 9 siterer utdrag av
Niblett: Legal protection o f computer software (1980) s. 2:
"Firstly, there is a paradox inherent in the sale of
information in that once a buyer knows exactly what he is
purchasing he has no need to purchase it, for then he has
it already. Secondly, though information may be expencive
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Dette særtrekk betegnes heretter for det kommunikative
element.22 Ettersom det hovedsakelig er på dette punkt
standard edb-programmer er spesielle som formuesgoder,
blir spørsmålet som må drøftes hvilken betydning dette
særtrekk eventuelt må tillegges for om kjøp av standard
edb-programmer kan reguleres direkte av kjøpslovens
bestemmelser.
Hverken kjøpslovens ordlyd, forarbeider, rettspraksis
eller norsk juridisk teori anviser noen løsning på
spørsmålet. Man må derfor gå til andre kilder for å finne
mulige løsninger på problemet.
Spørsmålet om kjøpslovens anvendelighet på standard
edb-programmer er nylig belyst i dansk edb-litteratur av
Mads Bryde Andersen.2 Bryde Andersen tillegger det
kommunikative element stor betydning, noe som bl.a.
fremgår av forfatterens syn på rettskildesituasjonen (s. 34
og 335):
"Det må herefter konkluderes, at hverken litteratur eller
praksis giver vejledning om, hvorledes grænseme for kbl.’s
anvendelighed skal drages i relation til edb. Derfor står den
skråsikre køberetlige begrebsdualisme og den edb-retlige
tøven om kbl/s anvendelighed i relation til edb-programmel
i en mærkværdig modsetning til hinanden".
Spørsmålet om kjøpslovens anvendelighet på standard edbprogrammer drøftes av Bryde Andersen ut fra et analytisk
perspektiv, og forfatteren ldarerer visse forutsetninger for
drøftelsen. En av disse forutsetninger er at levering og

to create and costly to compile, once obtained it is cheap to
reproduce".
no

Betegnelsen er innført av Bryde Andersen i Edb og
ansvar.
^ Bryde Andersen: Edb og ansvar s. 320 til s. 344.
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restitusjon er almindelige vilkår for kjøpslovens anvendelse
på ytelser som hovedsakelig består av et immaterielt
element (s. 336):
"Vi kan altså foreløbigt konkludere, at anvendelsen af kbl.
på ydelser, der ikke domineres af materielle aspekter, i
almindelighed forudsætter, at overgivelse og tilbagetagelse
lader sig håndtere i praksis".
Samtidig slår Bryde Andersen fast at programkomponenten
er umulig å restituere (s. 338):
"Ved overdragelse af standard-programmel er det i
almindelighed umuligt for leverandøren at sikre sig, at han
har mottaget alle eksemplarer af det leverede, når partene
ved ophævelse opgør deres mellemværende, sml. kbl. § 57.
De nødvendige kontrolforanstaltninger m.v. vil være
praktisk umulige. De vil i almindelighed ligge udenfor
forudsætningerne for aftalen. Selv om muligheden for en
effektiv tilbagetagelse (d.v.s. ødelæggelse af alle
eksemplarer) i teorien består, må man derfor i
almindelighed beskrive programkomponenten som en
utilbagegivelig ydeise".
Dette mener forfatteren må tillegges betydning i forhold til
spørsmålet om kjøpslovens anvendelighet på standard edbprogrammer (s. 338 og 339):
'"Når man på analytisk grundlag beskriver edb i
kontraktssammenhæng, må det imidlertid gøre indtryk, at
en væsentlig edb-komponænt efter sin karakter er
utilbagegivelig. Tilbagegiveligheden (materialiseret i
reglerne om ejendomsforbehold eller ophævelse) er nemlig
en del af den samlede interesseafvejning i det køberetlige
aftaleforhold. Hele samtidighedsgrundsætningen beror
herpå".
På denne basis konkluderer Bryde Andersen med at
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kjøpslovens regler bare kommer til anvendelse på forhold
vedrørende materialet. Programfeil faller utenfor
kjøpslovens anvendelsesområde, hvilket betyr at kjøpslovens
ufravikelige regler om forbrukerkjøp ikke vil regulere
innsigelser knyttet til programaspektet (s. 339).
Konklusjonen blir at kjøpsloven delvis blir rettsgrunnlag i
avtaleforholdet (s. 340).
De fremsatte synspunkter gjør det interessant å gå
nærmere inn på enkelte ikke helt ubetydelige spørsmål.
Etter min mening er det ikke uproblematisk å forutsette at
det i det heletatt er mulig å foreta et rettslig skille. Jeg vil
derfor gå nærmere inn på om denne forutsetning er
holdbar.
Det første spørsmål jeg vil ta opp, er om kjøpslovens
grunnleggende prinsipp om ytelse mot ytelse forutsetter at
ytelsen kan restitueres.
Prinsippet om ytelse mot ytelse, jfr. Kjl. § 10 (også
kalt "samtidighetsprinsippef' eller "selgers tilbakeholdsrett”)
går som kjent ut på at begge parter kan kreve samtidig
utveksling av ytelsene. Prinsippet fastslår at hverken kjøper
eller selger er forpliktet til å prestere sin ytelse med mindre
den annen part presterer motytelsen.20 Dette innebærer at
kjøpet oppfattes som et kontantkjøp med mindre annet er

Dette er i strid med det alminnelige kjøpsrettslige
prinsipp hvor utgangspunktet for mangelsvurderingen er
k jøp ers berettigede forventnin g. Se n æ rm ere om dette u n d er

pkt. 3.2 og spesielt pkt. 3.3.2.
nr

Slik Kristen Andersen: Norsk kjøpsrett i hovedtrekk s. 53
til 55. Se også Hellner: Koprdtt som beskriver
samtidighetsprinsippet på s. 152. Samtidighetsprinsippet er
også behandlet av Kriiger: Norsk kjøpsrett s. 126 til 128.
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avtalt eller fremgår av sammenhengen.26
Samtidighetsprinsippet sikrer at kjøper bare kan
tilegne seg salgsgjenstanden ved å betale. Det utgjør derfor
i praksis kanskje det viktigste pressmiddel overfor
betalingsuvillige kjøpere.
Forholdet mellom tilbakeholdsretten ved
kontraktsslutning og kontraktsopphør beskrives slik av A.
Christensen: Studier i köprätt s. 241:
"57 § ger partema detentionsrätt i hävningssituasjonen och
utgör så långt en motsvarighet til 14 §. Partemas
rättigheter enligt 14 § är emellertid, som tidligare
utvecklats, av temporär karaktär och kan inte åberopas som
stöd fôr et definitivt innehållande av en prestation.
Partemas rättigheter enligt 57 § är inte begränsade på
detta sätt. Om köparen inte àterstâller mottagen prestation,
kan säljaren med stöd av 57 § första stycket definitivt
behålla köpeskillingen, dvs hävningsrättsföljden inträder
inte eller kan bringas att upphöra, om den redan inträtt".
En part kan ikke ha prestasjonsplikt til noe som er umulig.
En naturlig forståelse av Christensens utsagn blir derfor at
tilbakeholdsretten (detensjonsretten) ved tilbakeføring bare
er absolutt under forutsetning av at at begge parter er
prestasjonsskyldige på hevningstidspunktet —
samtidighetsprinsippet har bare en fornuftig funksjon når
begge parter skal prestere noe.
Spørsmålet om i hvilken utstrekning partene er
prestasjonsskyldige må løses med utgangspunkt i
partenes forventninger. Restitusjon er ikke betinget på

^ Fra prinsippet om samtidighet finnes to unntak. Det ene
er kredittkjøp, dvs. at det er bestemt at kjøper først skal
betale en viss tid etter at han har mottatt salgsgjenstanden.
Det andre unntak er prenumerasjonskjøp, dvs. at
kjøpesummen helt eller delvis skal betales før selgeren har
erlagt sin ytelse.
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selgersiden - tilbakebetaling av kjøpesummen skal som
hovedregel skje fullt ut. På kjøpersiden er imidlertid
restitusjon så betinget at det bare blir et prinsipelt
utgangspunkt. Unntagelsene er så mange at de blir regelen
i praksis. Selger har derfor ingen absolutt forventning om å
få sin ytelse tilbake fullt ut. I mange tilfelle har han heller
ingen interesse av å få sin ytelse tilbake. Dette kan
muligens illustreres ved å ta utgangspunkt i kjøpslovens
ordlyd.
Prinsippet om restitusjon forutsettes i Kjl. § 64 annet
ledd: "Er kjøpet helt eller delvis oppfylt fra noen av sidene,
kan det mottatte kreves tilbakeført", og prinsippet
presiseres nærmere i Kjl. § 66 første ledd: "Kjøperen kan
heve kjøpet eller kreve omlevering bare dersom han leverer
tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han
mottok den". Tingen behøver altså ikke leveres tilbake fullt
ut. Allerede dette modifiserer nødvendigheten av restitusjon
som betingelse. I tillegg gjør kjøpsloven selv ytterligere
modifikasjoner gjennom fritaksgrunnene i Kjl. § 66 første
ledd litra a til c. Dertil kommer utvidelsen i annet ledd
hvor det heter at kjøper ikke mister retten til å heve eller
kreve omlevering dersom han erstatter tingens
verdireduksjon. Forutsetningen om restitusjon svekkes
ytterligere ved at kjøpsloven også kommer til anvendelse på
tilleggsplikter til ytelsen, jfr. Kjl. § 30 annet ledd. Slike
tilleggsplikter må anses som tjenester som naturlig nok
ikke kan restitueres.
Kjøpslovens forarbeider gir ingen nærmere avklaring,
men rettspraksis og teori gir en viss veiledning for
spørsmålet om restitusjon er en nødvendig betingelse. Det
er alminnelig antatt at kjøpsloven kommer til anvendelse
på formuesgoder som ikke kan restitueres, navnlig know
how og good-will. Know how reguleres som kjent av de
samme regler som andre immaterielle rettigheter, som kan
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restitueres.
På denne bakgrunn kan jeg vanskelig se at
restitusjon er en nødvendig betingelse for at kjøpsloven skal
komme til anvendelse på ytelser som ikke domineres av det
materielle aspekter (i motsatt retning Bryde Andersen s.
336). Det er et argument for at restitusjon må være et
veiledende, og ikke absolutt kriterium.
Om dette skal tillegges betydning, kan det etter min
mening derfor ikke medføre riktighet at hele
samtidighetsgrunnsetningen (prinsippet om "ytelse mot
ytelse") beror på at ytelsen kan restitueres (i motsatt
retning Bryde Andersen s. 339).
Det neste spørsmål det er naturlig å ta opp, er om det
medfører riktighet at programkomponenten er umulig å
restituere. For å ta stilling til dette spørsmål, er det
hensiktsmessig å først konstatere at dataalderen har tilført
en ny dimensjon beskrivelsesproblemer. Det skisserte
problem — spørsmålet om restitusjon er umulig — kan
etter min mening bare løses ved først å fjerne den nye
teknologis mystikk. Når det lettes på sløret av
datateknologi, ser man at en situasjon vi kjenner fra før,
bare har fått et nytt ansikt.
Etter min mening er den korrekte beskrivelse av
situasjonen at problemene som er henført under kategorien
"umulig å restituere", egentlig er utslag av frykt for
ukontrollert kopiering.

27 NOU 1976:34 s. 43, NU 1984:5 s. 164, Ot. prp. nr. 80
1986-87 s. 48, Almén/Eklund: Om kjøp og byte av løs
egendom s. 5 flg., Christophersen/Føyen: Edb-anskaffelser
s. 65 flg., Gaarder: Kjøp s. 4, Hagstrøm: Den nye lov om
kredittkjøp, Jussens Venner 1986 s. 229 på s. 232, Hellner:
Köprätt s. 18, Krüger: Norsk kjøpsrett s. 2, Lilleholt:
Personskifte i husleigeforhold s. 254, Selvig: Kjøpsrett til
studiebruk s. 25, Selvig i Knoph s. 367 flg., Ussing: Køb
s. 6.
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Kjøpslovens klare utgangspunkt er at det som er
gjenstand for kjøp, også er det som skal restitueres. Man
må derfor fastslå hva som er gjenstand for overdragelse. I
vårt tilfelle dreier det seg gjerne om en diskett med fysisk
pregning samt dokumentasjon, gjeme i form av bøker eller
permer. Det er normalt ingen vanskeligheter med å få
tilbakelevert dette!
I de fleste tilfelle kan kjøper
tilbakelevere program og dokumentasjon på samme måte
som overdragelsen opprinnelig skjedde. Det er dette som må
være avgjørende. Med mindre unntakene for restitusjon i
Kjl. § 66 kommer til anvendelse, er det derfor mediet med
informasjon og eventuell dokumentasjon som skal
tilbakeleveres.
At det er dette som er avgjørende, kan muligens
illustreres ved å trekke en parallell til beslektede
formuesgoder som f.eks. LP-plater, videokassetter mv. Disse
formuesgoders informasjonsdel kan kjøpes nedfelt i et fysisk
medium. Informasjonsdelen kan kopieres enkelt, og den kan
kringkastes, bestilles og overføres gjennom telenettet etc.
Informasjonen man får er den samme.
Selv om informasjonsdelen kan formidles og overføres
på mange måter, vil man neppe finne på å si at kjøp av
videokassett ikke er et kjøp som reguleres av kjøpsloven
fordi kassettens immaterielle komponent ikke kan
restitueres! Det er derfor etter min mening et sideskudd å
sette likhetstegn mellom kjøpslovens krav om restitusjon og
ødeleggelse av alle eventuelle programkopier (i motsatt
retning Bryde Andersen s. 338).
Etter min mening taler gode grunner for å anse et
likhetstegn mellom kjøpslovens restitusjonskrav og
ødeleggelse av alle programkopier som et utslag av ønsket
om å unngå ukontrollert mangfoldiggjørelse av
datamaskinprogrammer. Fordi standard edb-programmer er
svært sårbare for kopiering, ser man nå at frykten for
ukontrollert kopiering har fått spesiell aktualitet. Problemet
har likefullt eksistert fra gammelt av. I den tid vi har hatt
trykte skrifter, bøker, plater, kassetter mv., har risikoen for
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kopiering alltid vært der. Det har likevel aldri vært stilt
spørsmålstegn om risiko for kopiering skulle være til hinder
for å regulere salgsgjenstanden etter de kjøpsrettslige
regler. Dette kan muligens skyldes at risikoen ikke har
vært så stor fordi kopiering ikke har vært attraktivt nok.28
Det er helt klart at problemene omkring ukontrollert
kopiering av standard edb-programmer er alvorlige. Men
dette kan etter min mening likevel ikke begrunne at
kjøpslovens regler ikke kan komme til anvendelse på
standard edb-programmer i sin helhet.
For løsningen av problematikken rundt det
kommunikative element er det av avgjørende betydning å
foreta visse skiller. Jeg skal derfor forsøke meg på dette i
det følgende:
Det prinsipielle problem - risikoen for kopiering må ses isolert fra kjøpers mulighet til å tilbakelevere tingen
"i vesentlig samme stand og mengde som han mottok den",
jfr. Kjl. § 66 første ledd. Det tradisjonelle juridiske
utgangspunkt er som nevnt at man må fastslå hva som er
gjenstand for overdragelse, hverken mer eller mindre. Det
er helt klart at det som er levert, normalt
kan leveres tilbake. Og det er dette som må være
avgjørende. På tross av at kopieringsrisikoen er et faktisk
og meget viktig problem, kan man likevel ikke la det slå
igjennom overfor grunnleggende tradisjonelle prinsipper for
juridisk problemløsning.
Selv om mangfoldiggjørelse av programeksemplarer
både er et betydelig og omfattende problem, ligger det altså
etter min personlige mening likevel i en annen gate enn de
OO

I 1987 regnet man med at det i England ble solgt 0.1
datamaskinprogram pr. solgte mikromaskin. På samme tid
regnet man med at det ble solgt 4 datamaskinprogrammer
pr. solgte mikromaskin i Norge. I dag regner man med
ukontrollert kopiering i størrelsesorden av en kopi for hvert
program som selges. Dette innebærer årlig tap på
milliardbeløp.
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kjøpsrettslige problemer (i motsatt retning Bryde Andersen
s. 320 til 344). Jeg kan derfor vanskelig se at risiko for
kopiering kan tillegges avgjørende betydning i forhold til
spørsmålet om kjøpslovens anvendelighet på standard edbprogrammer.
Jeg mener også at risiko for ukontrollert kopiering er
liten ved kjøp av standard edb-programmer over disk.
Denne antagelse bygger på at kopiering hovedsakelig volder
problemer utenfor kjøpslovens område. Dette kan illustreres
ved å beskrive restitusjonsbetingelsene noe nærmere.
Tilbakeføring - restitusjon - skjer normalt bare i
de tilfelle hvor det foreligger kontraktsbrudd fra en av
sidene. Dette kontraktsbrudd må i tillegg være vesentlig for
at restitusjon av programvaren skal være aktuelt. Såvidt
sees, oppstår problemet bare i de tilfelle hvor
kontraktsbruddet skyldes vesentlig betalingsmislighold fra
kjøpers side. I de tilfelle selgers mislighold er vesentlig,
oppstår ikke problemet overhodet. Dersom programmet er
beheftet med en vesentlig feil, kan kjøper neppe ha
interesse av å beholde det. I de tilfelle selgers
kontraktsbrudd er vesentlig forsinkelse, vil kjøper som regel
heve før han får programmet. Dette gjør at problemets
betydning reduseres. Når det i tillegg må has in mente at
tilbakeføring ved betalingsmislighold forutsetter at selger
"har tatt forbehold om det”, jfr. Kjl. § 54 fjerde ledd, må
dette etter mitt skjønn føre til at problemet ikke er spesielt
påtrengende. Det synes derfor for meg som om heller ikke
den praktiske betydning av problemet er så stor at
argumentet bør få avgjørende gjennomslagskraft. Min
konklusjon blir derfor at heller ikke det prinsipielle
problems betydning er et argument mot at standard edbprogrammer kan reguleres direkte av kjøpslovens
bestemmelser.
Det neste spørsmål jeg vil ta opp, er om kjøpslovens
begrepsbruk og systematikk er avgjørende i forhold til
spørsmålet om kjøpsloven kan komme til anvendelse på
standard edb-programmer i sin helhet. Problemet er om
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begrepsbruken må legges direkte til grunn slik at
kjøpsloven ikke er anvendbar på programkomponentens
immaterielle del, jfr. Bryde Andersen s. 339.
Når kjøpslovens ordlyd bruker begrepet "ting" eller
"salgstingen" som beskrivelse av det som faller inn under
loven, innebærer begrepsbruken en noe videre betydning
enn dagligtale. Holdepunktet for denne antagelse er at
loven også regulerer overdragelse av verdipapirer, fordringer
og andre rettigheter, f.eks. kjøp av allerede stiftet lisens
eller bruksrett. Ot. prp. nr. 80 1986-87 belyser kjøpslovens
tingsbegrep noe nærmere. Departementets uttaler seg som
følger (s. 48 sp. 2):
"Departementet finner det lite naturlig å karakterisere
bestilling av elektrisk strøm som kjøp i egentlig forstand.
Etter departementets mening skiller dessuten elektrisk
energi seg såvidt mye fra det man til vanlig kaller ting[29]
at det er lite naturlig å la kjøpsloven komme direkte til
anvendelse. Levering av strøm skjer som en kontinuerlig
prosess, og elektrisiteten er ikke avgrenset på samme måte
som ting ellers ... Loven gjelder imidlertid direkte kjøp av
batterier, akkumulatorer og andre energibeholdere".
Departementets uttalelse innebærer en avgrensning mot
løpende ytelser og formuesgoder som ikke lar seg avgrense
på samme måte som ting ellers. Forøvrig må uttalelsen ses
på bakgrunn av tidligere motiver. Av forarbeidene (Ot. prp.
nr. 25 1973-74 s. 68 sp. 2) fremgår at det med "ting" menes
vanlig løsøre. Proposisjonen henviser bl.a. på s. 68 sp. 2 til
anførsler i angrefristlovens forarbeider. Det synes derfor
interessant å se nærmere på uttalelser omkring

Med ting menes i samsvar med tradisjonell språkbruk
alle fysiske gjenstander som ikke er fast eiendom. Se
spesielt Brækhus/Hærem: Norsk tingsrett s. 5 hvor ting
beskrives som alle legemlige gjenstander, uansett om de er
faste, flytende eller gassformige.
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tingsbegrepet i angrefristloven. Om tingsbegrepet uttales at
det "med uttrykket gjenstander siktes til løsøre i tradisjonell
forstand. Salg av fast eiendom faller altså utenfor loven"
(Innst. O.X 1971-72 s. 24 sp. 1). I Ot. prp. nr. 14 1971-72
s. 19 sp. 1 presiseres dette nærmere slik at uttrykket
"kjøpsgjenstand" eller "ting" omfatter alt løsøre, altså så vel
varer som enkeltgjenstander (Ot. prp. nr. 14 1971-72 s. 19
sp. 1). Det er likevel alminnelig antatt at kjøpslovens
tingsbegrep er videre enn løsørebegrepet i kredittkjøpsloven
og panteloven (Ot. prp. nr. 38 1984-85 s. 11 sp. 1 hvor det
heter at uttrykket "løsøre" i lovutkastet er brukt på samme
måte og med samme innhold som i panteloven, jfr. Ot. prp.
nr. 34 1980-81 s. 99-100 under merknadene til § 4 pkt. 1). I
merknadene til KrK § 4 heter det som følger:
Kjøpsbegrepet i loven avgrenses nærmere ved at loven som
utgangspunkt bare gjelder kjøp av løsøre. Med løsøre (rørlig
ting) menes i samsvar med tradisjonell juridisk språkbruk
alle fysiske gjenstander som ikke er fast eiendom.
Anvendelsesområdet for kredittkjøpsloven vil her være noe
snevrere enn kjøpsloven. Kjøpsloven er ikke positivt
avgrenset til kjøp av løsøreting og omfatter således også
kjøp av immaterielle rettigheter som en patentrett, en
forretnings "good-will", "know how", fordringer mm.".
Om jeg skal gi uttrykk for en personlig antagelse, må det
være at kredittkjøpslovens begrensning til å gjelde "løsøre" i
snever forstand må ses på bakgrunn av forbindelseslinjene
mellom kjøp på kreditt og selgers behov for
eiendomsforbehold (salgspant). Dette kan underbygges ved
at Pantel. §§ 3-14 og 3-15 er uttømmende, jfr. lovens § 1-2
annet ledd, hvilket betyr at det f.eks. ikke kan tas
salgspant i immaterielle rettigheter. Kjøpsloven inneholder
ingen slike rammebetingelser.
De skisserte synspunkter tyder på at det ikke er
grunnlag for å legge mer i kjøpslovens tingsbegrep enn at
det er ment som en hensiktsmessig og praktisk
fellesbetegnelse. Dette må etter min mening føre til at
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kjøpslovens begrepsbruk bare er veiledende for lovens
anvendelsesområde. På denne bakgrunn synes antagelsen
om at kredittkjøpslovens løsørebegrep er snevrere enn
kjøpslovens tingsbegrep å være rettslig holdbar. Det kan
derfor ikke medføre riktighet at det rettstekniske problem
er helt identisk for kjøpsloven og kredittkjøpsloven (i
motsatt retning Bryde Andersen s. 331). Jeg velger derfor å
konkludere med at kjøpslovens begrepsbruk ikke er til
hinder for at standard edb-programmer i sin helhet skal
kunne reguleres direkte av kjøpslovens bestemmelser.
Det neste spørsmål jeg vil gå spesielt inn på, er om
standard edb-programmer etter alminnelig språklig
forståelse kan betegnes som ting.
Datamaskinprogrammer består som nevnt dels av
immaterielle verdier, dels av et fysisk element. Dette kan
forårsake visse beskrivelsesproblemer når man skal forsøke
å forklare hva dette formuesgodet er. Avhengig av
beskrivelsen vil standard edb-programmer i visse
sammenhenger fremstå som ikke-løsøre. Som eksempel på
en slik beskrivelse kan man ta at "standard edbprogrammer er et knippe formalisert instruksjon til en
datamaskin". I andre sammenhenger vil standard edbprogrammer fremstå som løsøre. Som eksempel på en slik
beskrivelse kan man ta at ''standard edb-programmer er
disketter med magnetiske spor som en datamaskin kan lese'.
Etter dette kan det synes tilfeldig hvordan standard edbprogrammer skal kunne beskrives.
Så langt jeg kan se, gir ikke rettskildefaktorene
avgjørende holdepunkter for hvorledes spørsmålet skal løses.
Tingsbegrepet er ikke generelt definert. Det henger
antagelig sammen med at en slik definisjon ikke vil være
hensiktsmessig. Jeg skal derfor gjøre et forsøk på å gå inn
på enkelte trekk som kan være karakteristiske for det vi
betegner som ting. Forsøket gjøres på grunnlag av en
antagelse om at det er mulig å utlede slike karakteristika.
Trekkene vil jeg kalle for beskrivelsesbetingelser.
Betingelsene er på ingen måte uttømmende. Det kan
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heller ikke oppstilles noen antagelse om at alle betingelser
må være oppfylt samtidig. Med dette in mente kan
betingelsene muligens gi en nyttig veiledning.
Det mest typiske trekk for ting (løsøre) er at
formuesgodet kan beskrives i egenskap av ting som sådan,
dvs. som noe fysisk. Motstykket til beskrivelse av ting som
sådan, er tjenesteytelser og oppdrag, hvor det som beskrives
er selve handlingen som skal resultere i oppfyllelse.
Formuesgodet må typisk også være annet enn en
kontinuerlig prosess. Det må også la seg avgrense på samme
måte som andre rørlige gjenstander.30 I tillegg til disse
betingelser er det nødvendig at formuesgodet objektivt
oppfattes som én enhet. Denne betingelse forutsetter en viss
forbindelse mellom det immaterielle og det fysiske element.
Den siste betingelse er at formuesgodet normalt ikke kan
befinne seg mer enn ett sted ad gangen. Motstykket finner
man i ren kunnskap og informasjon, som kan spres i det
uendelige. Problemet jeg skal gå inn på, er i hvilken
utstrekning det er mulig å føre standard edb-programmer
inn under disse beskrivelsesbetingelser.
Det første spørsmålet er om standard edb-programmer
kan beskrives som noe fysisk. Når man kjøper standard
edb-programmer over disk eller på postordre, kjøper man et
medium med fysiske pregninger som representerer
informasjon. Man kjøper mediet med informasjonen, ikke
mediet eller informasjonen. På dette grunnlag er det
naturlig å anta at standard edb-programmer i denne
relasjon må beskrives som noe fysisk. Om jeg skulle forsøke
meg på en slik beskrivelse, må det bli at "standard edbprogrammer er elektroniske signaler eller spor nedfelt i et

^ Smh. Ot. prp. nr. 80 1986-87 s. 48 sp. 2 med Ot. prp.
nr. 34 1980-81 s. 99 sp. 2. I motsatt retning straffelovens
§ 6 hvor det heter at "ogsaa enhver til Frembringelse af
Lys, Varme eller Bevægelse fremstillet eller opbevaret
Kraft" faller inn under straffelovens løsørebegrep (lov av 22.
mai 1902 nr. 10).
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magnetisk medium'.
At dette er en beskrivelse av noe fysisk kan man bl.a.
se ved å sammenholde denne beskrivelse med beskrivelse
av en avtale om veiledning eller undervisning. Dette må
antagelig være tilstrekkelig for å forutsette at standard edbprogrammer kan beskrives som en ting som sådan. Om det
skal trekkes noen konklusjon, må det bli at denne
betingelse er oppfylt.
Det neste spørsmål er om standard edb-programmer
er noe annet enn en kontinuerlig prosess, og at de eventuelt
lar seg avgrense på samme måte som ting ellers.
Utgangspunktet er at det med kontinuerlig prosess
menes løpende leveranser, typisk strømleveranser (Ot. prp.
nr. 80 1986-87 s. 48 sp. 2). Salg av standard edbprogrammer over disk eller på postordre skjer som et
engangssalg. Det må derfor dreie seg om noe annet enn en
kontinuerlig prosess.
Utgangspunktet for at en ting lar seg avgrense på
samme måte som ting ellers er eksemplifisert ved strøm på
batterier, akkumulatorer og andre energibeholdere
(proposisjonen s. 48 sp. 2). I prinsippet skiller standard edbprogrammer seg lite fra kjøp av strøm, gass, væske eller
andre ting i beholdere. På samme måte som
informasjonselementet i standard edb-programmer, lar de
nevnte formuesgoder seg vanskelig avgrense som sådan.
Men oppbevart i fysiske medier som bokser, beholdere ol.
lar slike formuesgoder seg avgrense på samme måte som
ting ellers. De regnes da som ting.
Samme tanker gjør seg gjeldende ved standard edbprogrammer. Når instruksjonene er formalisert og nedfelt i
noe fysisk, er det uproblematisk å tenke på dette som noe
avgrenset. Om man kan sammenligne standard edbprogrammer med energibeholdere, musikk på LP-plate eller
kassett, fortelling i en bok mv. ser man likhetstrekk som er
argumenter for at standard edb-programmer lar seg
avgrense på samme måte som ting ellers. Denne betingelse
må antagelig derfor også anses oppfylt.
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Kravet om at ytelsen må kunne avgrenses på samme måte som ting ellers, synes
forøvring noe uklar. Datamaskinprogrammer kan f.eks. distribueres gjennom
telenettet eller ved engangsoverførsel. Slik distribusjon vil ikke betegnes som noen
løpende ytelse. Men kan datamaskinprogrammer i denne relasjon anses som
tilstrekkelig avgrenset til at kjøpsloven kommer til anvendelse?

Det neste spørsmål er om standard edb-programmer kan
oppfattes som én enhet. Med én enhet menes at det dreier
seg om ett formuesgode. Motstykket til én enhet er at det
dreier seg om to nært samhørende, men likevel adskilte
formuesgoder (objekter).
Programkopien består av minst to komponenter - de
formaliserte instruksjoner og det fysiske medium. Denne
betingelse synes derfor i utgangspunktet noe problematisk i
forhold til standard edb-programmer. For å ta stilling til om
standard edb-programmer kan oppfattes som én enhet, er
det nødvendig å se nærmere på hvorledes informasjonen er
knyttet til mediet.
Instruksjonene til datamaskinen - informasjonen —
er nedfelt i det fysiske medium som spor. Disse spor er
elektroniske. I prinsippet skiller de seg likevel ikke spesielt
fira riller på en LP-plate, bokstaver eller opphøyde punkter i
en bok, maling på et lerret, hull i et hullkort osv. I alle
tilfellene dreier det seg om spor som kan representere
informasjon. De har derfor nogenlunde samme funksjon.
Sporene ligger til enhver tid i det fysiske medium. De kan
ikke f j e r n e s uten ved en fysisk påvirkning eller handling.
Hvor lett eller vanskelig det er å fjerne sporene
avhenger av hva slags medium det er snakk om. Malingen
må skrapes av lerretet, punktskriften presses ned, rillene i
LP-platen smeltes bort, båndet avmagnetiseres osv.
For at informasjonen skal tilfredsstille forventningene,
må de fysiske spor i mediet være uten feil. Dersom sporene
(p reg n in g en ) er beh eftet m ed feil eller m angler, avspeiles

disse med nødvendighet direkte i informasjonen. Som
eksempel kan man ta at lydgjengivelsen blir annerledes enn
den skulle være ved hakk eller rifter i LP-platen.
Avhengighetsforholdet synes i denne relasjon å være en
viktig faktor i beskrivelsen av standard edb-programmer.
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Det faktum at den fysiske pregning direkte bestemmer
om og i tilfelle hvorledes informasjonen kommer til uttrykk,
bør være om ikke utslagsgivende, så ihvertfall et vektig
argument for at standard edb-programmer kan oppfattes
som én enhet. To separate formuesgoder vil i
utgangspunktet sjelden ha et så absolutt
avhengighetsforhold. Om det skal trekkes noen konklusjon,
måtte det derfor være at denne betingelse er oppfylt.
Det siste spørsmål er om standard edb-programmer
kan befinne seg mer enn ett sted ad gangen. Med
betingelsen om at formuesgodet bare må kunne befinne seg
ett sted ad gangen, tenkes på et trekk som best lar seg
beskrive gjennom et eksempel. Et aviseksemplar kan som
sådan bare være ett sted ad gangen. Denne antagelse
innebærer at om man legger eksemplaret på kjøkkenbordet,
kan man ikke samtidig også legge det på salongbordet.
Programinstruksjonene kan nedlastes på harddisk ved
kopiering. Programmet på disketten påvirkes ikke av denne
kopiering. Det innebærer at samme sett instruksjoner på
samme tidspunkt finnes minst to steder — på harddisk og
diskett. Umiddelbart synes dette uforenelig med betingelsen
om at en ting bare skal kunne befinne seg på ett sted ad
gangen. Det er derfor nødvendig å gå nærmere inn på hva
som skjer ved nedlasting på harddisk.
Nedlasting på harddisk innebærer en delvis
reproduksjon av kjøpsobjektet. Det som reproduseres, er den
informasjon som er representert ved pregning (spor).
Hvorledes informasjonen reproduseres, avhenger av hvilket
medium informasjonen kopieres til. Rent fysisk vil
informasjonen være representert forskjellig på en diskett og
en harddisk. Ved vanlig filkopiering vil informasjonen også
bli representert forskjellig når den kopieres fra en diskett
til en annen.
Det tradisjonelle utgangspunkt er at det er
kjøpsobjektet som kun skal befinne seg ett sted ad gangen.
Kjøpsobjektet er her det fysiske medium med den bestemte
fysiske representasjon av informasjonen. Informasjonen som
er resultat av nedlasting kan vanskelig betegnes som annet
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enn en kopi. En perfekt sådan, men likefullt en kopi. Her
som ellers må man skille mellom det opprinnelige
kjøpsobjekt og den perfekte kopi. Det opprinnelige
kjøpsobjekt er kun ett sted, nemlig på den originaldiskett
som ble kjøpt. Den perfekte reproduksjon ligger på
harddisken. Dette må være avgjørende for spørsmålet om
betingelsen er oppfylt. Jeg kommer derfor frem til at
standard edb-programmer oppfyller betingelsen om at
formuesgodet kun kan være ett sted ad gangen.
Det synes derfor å være grunnlag for å se standard
edb-programmer som et konkret formuesgode. Om jeg skal
komme med et personlig synspunkt, må det derfor være at
standard edb-programmer i denne relasjon etter alminnelig
språklig forståelse må anses som ting (løsøre).
Så langt jeg kan se, synes det etter dette å være få
holdepunkter for at programvarens kommunikative element
er til hinder for at kjøpsloven skal komme til anvendelse på
standard edb-programmer i sin helhet. Snarere synes det å
være særlige argumenter mot at kjøpsloven bare skal
komme til anvendelse på forhold vedrørende den fysiske del.
Ett vektig motargument er de uheldige konsekvenser
av forskjellige regelsetts anvendelse på programvarens
fysiske og immaterielle del. Når hverken omstendighetene
rundt kjøpet eller avtalen forøvrig forutsetter noen
adskillelse av programvare og diskett, synes det
uhensiktsmessig å anvende forskjellige regelkomplekser.
Forskjellige reklamasjons- og foreldelsesfrister, forskjellige
misligholdsbeføyelser mv. og forskjellige prosessuelle regler
kan neppe være av det gode.
Et annet tungtveiende motargument er at det, så
langt jeg kan se, i praksis vil være umulig å konsekvent
gjennomføre rettslig regulering av programvarens
immaterielle- og fysiske del hver for seg. Hvis det er feil på
disketten, vil det som regel nettopp bety at man ikke kan
lese programmet. Utbedring (avhjelp) vil måtte skje ved at
man får ny diskett med nytt program. Selv om det i
utgangspunktet er enkelt å skille programvarens
immaterielle del fra det fysiske medium, betyr ikke det at
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man også må foreta et rettslig skille.
Et ytterligere motargument er at det nesten vil være
umulig å få til et prinsipielt skille mellom
programkomponentens immaterielle og fysiske del.
Datamaskinprogrammer er for lite homogene til at alle
typer programvare kan skjæres over én kam.
Fastprogrammer betegnes og behandles eksempelvis normalt
som maskinvare. Man kommer likevel ikke bort fra at også
fastprogrammer er en form for standard programvare. Når
kjøpsloven uten tvil kommer direkte til anvendelse på disse,
er det et argument man i denne sammenheng vanskelig
kan overse.
Etter en gjennomgang av ovenstående momenter,
synes utfallet for meg nokså opplagt. Mange grunner taler
for å anse overdragelse av standard edb-programmer som et
kjøp som mest hensiktsmessig reguleres av kjøpsloven. Det
synes også som at det ikke er tungtveiende grunner i mot. I
tillegg må det etter mitt syn være riktig å anta at
kjøpslovens regler ihvertfall kommer til anvendelse på
standard edb-programmer som f.eks. fastprogrammer. Dette
velger jeg å bruke som argument for en antagelse om at
spørsmålet som skal besvares, ikke er o m kjøpsloven kan
anvendes direkte på standard edb-programmer, men hvor
grensen for kjøpslovens anvendelsesområde skal trekkes!
Når det gjelder løsningen av dette spørsmål, finnes
etter dette så langt jeg kan se, ingen avgjørende
argumenter mot å trekke grensen slik at standard edbprogrammer faller innenfor kjøpslovens
anvendelsesområde.'51
Om jeg skal komme med en hovedkonklusjon, må det
derfor være at kjøpsloven, og dermed forbrukerkjøpsreglene,
kommer direkte til anvendelse på standard edb-programmer.

Antagelig vil langvarige utviklingsavtaler falle inn under
unntaket for tjenesteavtale, jfr. Kjl. § 2 annet ledd.
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2.4. Formålet må hovedsakelig være personlig bruk
Utgangspunktet er at tingen hovedsakelig må være ment til
"personlig bruk", Kjl. § 4 annet ledd. Dette krav innebærer
på nærmere betingelser en avgrensning mot bruk i
næringsvirksomhet. Dette er kommet direkte i uttrykk i
lovforarbeidene: "Uttrykket personlig bruk står i motsetning
til bruk i yrkesforhold eller næringsvirksomhet. Det er ment
å dekke alle gjenstander som kjøpes til privat bruk eller
formål" (Ot. prp. nr. 25 1973-74 s. 68 sp. 2). "Med
gjenstander til privat bruk menes varer til personlig bruk
eller til bruk i husholdningen. Gjenstander som skal brukes
i kjøperens næringsvirksomhet, faller derimot utenfor loven"
(Innst. O.X 1971-72 s. 24 sp. 1). Det synes å være nær
sammenheng mellom denne begrensning og hensynene bak
forbrukerkjøpsreglene — rimelighet, beskyttelse og velferd.
Det typiske eksempel på forbrukerkjøp er når vanlige
avtagere i detaljomsetningen foretar anskaffelser til privat
bruk. Det typiske eksempel på det motsatte er når ting
anskaffes i eller for yrkesmessig virksomhet som
hovedsakelig er rettet mot økonomisk vinning.
Etter lovens ordlyd må tingen "hovedsakelig" være til
personlig bruk. Forbrukerkjøp er derfor ikke strengt
avgrenset i forhold til bruk i næringsvirksomhet:
"Det kan nok oppstå vanskeligheter med å avgjøre om en
vare skal omfattes av loven når den etter sin art er egnet
så vel til privat bruk som til bruk under utøvelse av
næringsvei, slik tilfellet eksempelvis vil være med en
skrivemaskin. Meningen er at gjenstanden må være
hovedsakelig til personlig bruk; dersom en skrivemaskin
brukes av kjøperen på dennes kontor, er det altså ikke
tilstrekkelig til å bringe forholdet under loven at han og
hans familie leilighetsvis bruker den til privat
korrespondanse. En avgjørelse etter dette synspunkt vil
selvsagt være skjønnsmessig og kan medføre usikkerhet i
grensetilfellene" (Innst. O.X 1971-72 s. 24 sp. 1).
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At noe bruk i næringsvirksomhet er tillatt, medfører i
praksis vanskelige grensespørsmål. Grensen for hvor mye
næringsvirksomhet som tillates er usikker. Dette gjør det
interessant å se nærmere på når formålet med
datamaskinutrustning hovedsakelig er personlig bruk. For å
ta stilling til dette spørsmål er det nødvendig å gå nærmere
inn på spørsmålet om hvordan grensen skjønnsmessig skal
trekkes i det konkrete tilfelle.
At grensen skal trekkes skjønnsmessig innebærer
etter min mening at dette spørsmål kan omformes til et
spørsmål om hvilke typer kjøp som bør omfattes av
forbrukerkjøpsdefinisjonen dersom den skal nå sitt mål. En
uttømmende drøftelse av dette spørsmål sprenger rammen
for fremstillingen. Jeg nøyer meg derfor med å gå spesielt
inn på enkelte typiske situasjoner hvor tvil eventuelt kan
forekomme.
Den første situasjon jeg vil se nærmere på, er kjøp av
datamaskinutrustnig til lek og nytteoppgaver i hjemmet.
Som eksempel kan nevnes spill og underholdning, føring av
husholdsregnskap, lagring av personlig kalender på
datamaskin, registrering av varer i fryseboksen, bruk av
datamaskin som sentralenhet for å regulere varme, lys,
radio og fjernsyn, vanningsanlegg, sikkerhetslåser, alarmer
o.l. Spørsmålet er i hvilken utstrekning slikt kjøp omfattes
av forbrukerkjøpsdefinisjonen.
Dette spørsmål må besvares med utgangspunkt i en
antagelse om at det ikke synes å være grunnlag for at noe
som har så underholdningsmessig og privat karakter kan
være til bruk i en persons næringsvirksomhet. Kjøp til lek
og nytteoppgaver i hjemmet må derfor være et typisk
eksempel på kjøp som omfattes av
forbrukerkjøpsdefinisjonen.
Men det kan tenkes - selv om det neppe er særlig
praktisk - at det må gjøres en modifikasjon. Selv om spill
som hovedregel ikke vil benyttes i næring, vil det ikke være
forbrukerkjøp dersom datamaskin og spillprogrammer kjøpes
for å tjene penger på "spillmaskiner”. Men dette er
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antagelig såpass uaktuelt at kjøp av datamaskinutrustning
til lek og nytte i hjemmet så godt som unntaksfritt vil være
forbrukerkjøp.
Den neste situasjon jeg vil ta for meg, er kjøp av
datamaskinutrustning som hjelpemiddel i skolearbeid,
studier mv. I denne situasjon tenker jeg meg
datamaskinutrustning som hjelpemiddel på linje med noe
mindre avanserte midler som f.eks. skrivemaskin og
kalkulator. Spørsmålet er i hvilken utstrekning kjøp av
datamaskinutrustning til hjelp i slikt arbeid omfattes av
forbrukerkjøpsreglene.
Bruk av datamaskinutrustning til hjemmearbeid eller
andre skoleoppgaver på obligatorisk og videregående skole
har såpass personlig karakter og har så lite med en persons
næringsvirksomhet å gjøre, at det som hovedregel alltid vil
være forbrukerkjøp.
Også når formålet med datamaskinutrustningen er å
ha et arbeidsverktøy for å skrive hovedoppgave,
diplomoppgave, særavhandling eller lignende, ligger dette
utenfor det man normalt forbinder med kommersiell bruk
eller næringsvirksomhet. Dette selv om det ikke er uvanlig
at slike prosjekter delvis er finansiert.
Hvorvidt forskningen er egenfinansiert eller
ekstemfinansiert kan neppe få betydning for om det er
forbrukerkjøp. Om eleven eller studenten får midler fra
Lånekassen, lønn som vit.ass. fra Universitetet eller en
slump penger fra eksterne institusjoner er lite interessant i
forhold til forbrukerkjøpsreglene.
Så lenge datamaskinutrustningen skal brukes som
ledd i utdannelse, har kjøpet lite preg av
næringsvirksomhet. Det er dette som må være avgjørende.
Men så fort datamaskinutrustningen er tenkt til bruk i
vanlig forskerstilling, reduseres imidlertid det private
element tilsvarende. Kjøpet faller da utenfor
forbrukerkjøpsreglene. Konsekvensen blir at det i det ene
tilfelle er forbrukerkjøp og i det annet tilfelle er
næringskjøp selv om vit.ass. stillinger (i studietiden) og
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vanlige forskerstillinger er svært nært beslektet.
Fra utgangspunktet om at bruk av
datamaskinutrustning til skole- og studiebruk er
forbrukerkjøp må det antagelig gjøres modifikasjoner i
enkelte tilfelle. For det første kan det tenkes at
sammenhengen mellom studium og oppgaven som skal
utføres er så fjern at det får mer preg av
næringsvirksomhet enn personlig bruk. Som eksempel kan
man ta at en skoleelev blir forespurt om å påta seg en
forskeroppgave "på si", og i den anledning anskaffer
datamaskinutrustning. Dersom oppdragets størrelse,
varighet og vederlag har et betydelig omfang, tilsier gode
grunner at dette langt på vei må regnes som kommersiell
bruk av datamaskinutrustning.
For det annet kan det tenkes at det er så nær
sammenheng mellom skolegang og lønnsmottagers arbeid at
det personlige element er tilsvarende fjernt. Som eksempel
kan man ta skolegang som inngår i betalt arbeid.
Tilknytningen mellom undervisning og lønnsmottagers
vanlige arbeid kan være så nær at man vanskelig kan
skille denne skolegang fra vanlig opplæring eller
videreutdanning i arbeidsforhold. Det kan neppe være
forbrukerkjøp dersom hensikten med undervisningen er
nødvendig opplæring i bruk av datamaskin. I motsatt
retning taler gode grunner dersom skolegang og kjøp av
datamaskin skjer på kjøpers eget initiativ. Jo mer som skjer
uavhengig av arbeidsgiver, desto mer fremtredende blir det
private element.
Den neste situasjon jeg vil gå inn på, er når
datamaskinutrustning kjøpes fordi man er generelt edbinteressert. Med edb-interesserte tenker jeg i første rekke på
personer med en viss tilknytning til edb i sitt arbeid og som
derfor har spesiell faglig innsikt - selgere,
programmerere, systemerere oa. Men også andre kan falle
inn under denne betegnelse. Spørsmålet er når
datamaskinutrustning i slike tilfelle er forbrukerkjøp.
I utgangspunktet gjelder de vanlige kriterier for
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grensedragningen mellom forbrukerkjøp og næringskjøp også
for denne gruppe. Men som følge av edb-interessertes
særlige faglige innsikt, blir vurderingen noe annerledes. Jeg
tenker her spesielt på muligheten for å utvikle egne
datamaskinprogrammer med tanke på eventuell distribusjon
- i slike tilfelle kan det kommersielle aspekt bli
fremtredende.
I utgangspunktet er bruk av datamaskinutrustning til
å snekre sammen egne programmer mv. en virksomhet av
privat karakter. Dette selv om kjøperen på
anskaffelsestidspunktet har baktanke om salg av
programvare hvis det viser seg å være marked for det.
Fra dette utgangspunkt må det gjøres modifikasjon
for tilfelle hvor det er snakk om organisert distribusjon av
betydelig omfang med produkter i relativt høy prisklasse. Jo
sterkere disse elementer gjør seg gjeldende, desto mer avtar
det private element og dermed grunnen til å si at formålet
med datamaskinutrustningen hovesakelig er personlig bruk.
Hobbyvirksomhet på kammerset må også her avgrenses mot
konsulentarbeid, beskjedent enmannsforetak mv. Det bør
antydes at det skal nokså lite til før det personlige element
avtar. Som eksempel på at selv svært beskjeden inntekt ble
tillagt vekt av Forbrukertvistutvalget, kan man ta vedtak i
sak nr. 297/84 (upublisert).
Saken gjaldt kjøpsavtale inngått mellom to popband.
Kjøper krevet prisavslag som følge av diverse mangler ved
en brukt buss. Fordi amatørene tok betaling for sine
oppdrag (ca. 3000 til 6000 kroner) oppsto det tvist om
kjøpet kunne anses som forbrukerkjøp. Det ble opplyst at
hensikten med busskjøpet hadde vært å skaffe et
transportmiddel for bandet med instrumenter til og fra
spillejobber. Etter en helhetsvurdering hvor det bl.a. ble
lagt stor vekt på at formålet med virksomheten var å tjene
penger, kom Utvalget til at kjøpet ikke kunne anses som
forbrukerkjøp.
Den siste, og antatt mest tvilsomme situasjon jeg skal ta
for meg, er datamaskinutrustning som også skal brukes på
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hjemmekontor. Selv om kjøp av datamaskinutrustning for å
ha rent hjemmekontor i utgangspunktet ikke omfattes, er
noe bruk i næring tillatt. Dette gjør det interessant å gå litt
nærmere inn på situasjonen hvor lønnsmottager som har
hjemmekontor anskaffer datamaskinutrustning. Som
eksempel kan man ta lærere. Spørsmålet er hvor mye
kommersielt arbeid som er tillatt før kjøpet mister preg av
å være forbrukerkjøp.
Utgangspunktet er at gjenstander som skal brukes i
kjøpers næringsvirksomhet faller utenfor
forbrukerkjøpsreglene (Innst. O.X 1971-72 s. 24 sp. 1 og Ot.
prp. nr. 25 1973-74 s. 68 sp. 2). Begrunnelsen synes å være
at hensyn som beskyttelse, balanse og velferd ikke gjør seg
gjeldende i den utstrekning bruken har mer karakter av
administrasjon og næringsvirksomhet enn av personlig
bruk.
En privatpersons kjøp av ting til bruk i sin
ervervsvirksomhet faller derfor i prinsippet utenfor
forbrukerkjøpsreglene. Det betyr at datamaskinutrustning
til det rene hjemmekontor ikke er forbrukerkjøp. Som
eksempler kan man ta at en advokat kjøper
datamaskinutrustning for å føre kontorets regnskap
hjemme, at en free-lance journalist kjøper
datamaskinutrustning for å skrive artikler, at en
frittstående konsulent kjøper datamaskinutrustning for å
kunne påta seg flere oppdrag osv.
Et eksempel kan også hentes fra
Forbrukertvistutvalgets praksis (sak nr. 24/84, upublisert).
Saken gjaldt spørsmål om frifinnelse for å betale
reparasjonskostnader etter funksjonssvikt i en datamaskin.
Maskinen var av profesjonell karakter. Den ble ikke
forutsatt solgt til vanlige forbrukere. Det ble reist spørsmål
om kjøpet var forbrukerkjøp. Om dette uttalte Utvalget:
"Angjeldende datamaskin er i pris og utførelse vanligvis
beregnet til profesjonelt bruk. Klagerens formål med kjøpet
var å få en tilgjengelig datamaskin også utenom vanlig
kontortid, idet klageren kunne disponere slik

44
maskinkapasitet på sitt arbeidssted Universitetet i Oslo.
Det fremgår imidlertid forøvrig at maskinen skulle brukes i
sammenheng med de forskningsarbeider og prosjekter
klageren utførte eller medvirket i ... Når formålet med
anskaffelsen er å drive hjemmekontor eller utføre
yrkespregede arbeidsoppgaver hjemme fordi vanlig
arbeidstid blir for knapp, taper kjøpet sitt preg av
forbrukerkjøp i lovens forstand".
Utvalget kom derfor frem til at kjøpet ikke var
forbrukerkjøp.
Det første spørmål det er naturlig å gå inn på, er
hvor streng normen er for kravene som må stilles til
"hovedsakelig" personlig bruk. Forarbeidene gir visse
holdepunkter gjennom uttalelsen om at leilighetsvis bruk av
skrivemaskin til privat korrespondanse ikke er nok til at
det er forbrukerkjøp når maskinen brukes av kjøperen på
dennes kontor (Innst. O.X 1971-72 s. 24 sp. 1). At
uttalelsen i motivene er eksemplifisert på denne måte, tyder
på at normen for vurderingen av hovedsakelig personlig
bruk ikke er ment å være streng.
Etter motivene vil det være forbrukerkjøp om læreren
med familie bruker datamaskinutrustningen til private
gjøremål og læreren også leilighetsvis bruker den til
arbeidsoppgaver på kontoret. Hensynene bak
forbrukerkjøpsreglene i kombinasjon med
datamaskinutrustningens generelle anvendelighet tilsier at
den skjønnsmessige grense bør trekkes slik at anskaffelse
av datamaskinutrustning til hjemmekontor er forbrukerkjøp
så lenge formålet med anskaffelsen ikke hovedsakelig er
næringsbruk.
Denne antagelse innebærer at det i praksis er
forbrukerkjøp så lenge læreren ikke hovedsakelig har
anskaffet datamaskinutrustningen for å gjøre hjemmearbeid.
Fra utgangspunktet om at rent hjemmekontor ikke er
forbrukerkjøp, må det antagelig gjøres en modifikasjon for
tilfelle der hjemmekontoret har liten eller ingen forbindelse
med lønnsmottagers yrke. Som eksempel kan man ta at en

edb-konsulent hovedsakelig kjøper datamaskinutrustning for
å ha et hjelpemiddel til å føre regnskap for skolekorpset. I
utgangspunktet må dette være forbrukerkjøp ettersom slikt
engasjement har mer karakter av hobby ol. enn en persons
næringsvirksomhet.
Fra dette utgangspunkt må det antagelig gjøres en
modifikasjon dersom eventuelt vederlag er fremtredende og
bruken av datamaskinutrustning har direkte betydning eller
er forutsetning for inntekten.

2.5. Det må være en bestemt personkrets
Etter lovens ordlyd må tingen hovedsakelig være til
personlig bruk for "kjøperen, hans familie, husstand eller
omgangskrets", Kjl. § 4 annet ledd.
Datamaskinutrustning har et særlig vidt
anvendelsesområde, men kan være for dyr til at den enkelte
tar seg råd til anskaffelse av slik utrustning. Man kan
derfor ikke se bort fra at datamaskinutrustning anskaffes
av flere personer i fellesskap som som ikke tilhører samme
husstand. Spørsmålet blir så når slikt felleskjøp av
datamaskinutrustning er forbrukerkjøp.
Begrepet "personlig bruk" trekker i retning av at man
hovedsakelig har tenkt på enkeltpersoner. Lovens ordlyd
utelukker likevel ikke at kjøp til personlig bruk for flere er
forbrukerkjøp. Det er således en meget nær forbindelseslinje
mellom begrepet "personlig bruk" og personkretsen som
omfattes, jfr. Ot. prp. nr. 80 1986-87 s. 52 sp. 1 hvor det
heter at:
"Uttrykket "personlig bruk" må tas i vid betydning.
Definisjonen vil etter departementets syn som regel også
omfatte slike formål som f.eks. kjøp av ting til bruk som
leilighetsgaver. Den vil også omfatte de eksempler
Forbrukerrådet nevner, nemlig elevråd og borettslag som
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kjøper ting til medlemmenes personlige bruk. Den
omstendighet at flere personer organiserer felles innkjøp,
utelukker ikke i seg selv at det dreier seg om
forbrukerkjøp, så lenge formålet med kjøpet er knytt til den
enkeltes personlige bruk".
Forbrukertvistutvalget har i sin praksis også lagt en nokså
vid oppfatning av forbrukerbegrepet til grunn. Men bare i
den utstrekning de rettspolitiske hensyn bak
forbrukerkjøpsreglene gjør seg gjeldende. Dette er bl.a.
kommet til uttrykk i en sentral avgjørelse av
Forbrukertvistutvalget (sak nr. 396/83).32 Saken gjaldt et
skilags klage over diverse mangler ved en snescooter.
Spørsmålet om når felleskjøp av salgsgjenstander er
forbrukerkjøp ble drøftet i plenum for å få en prinsippiell
avklaring.
"Utvalget ser det nå slik at forbrukerkjøpsbegrepet etter
omstendighetene vil dekke både enkeltpersoners privatkjøp
og felleskjøp så lenge synspunktet er at flere går sammen
om anskaffelse av ting til hver enkelts personlige formål og
bruk, slik som ved felleskjøp i sameieforhold, mindre
foreninger og lag som organiserer innkjøp av ting til
medlemmenes bruk mv. Der anskaffelsen imidlertid gjelder
utstyr eller ting som skal brukes til vedlikehold av
fellesanlegg mv. uten direkte tilknytning til enkeltpersoner,
mener utvalget at forbindelsen med den enkelte blir for løs
til at forbrukerkjøpsdefinisjonen i loven passer. Skulle
Utvalget ha kompetanse i alle kjøp av ting til ikkekommersiell bruk for sammenslutninger og foreninger, ville
man bevege seg farlig langt ut i forhold til hva som er en
naturlig forståelse av uttrykket "forbrukerkjøp".
Vernereglene i kjøpsloven tilsikter i likhet med reglene om
Forbrukertvistutvalget å tilgodese den enkelte forbrukers
interesser særlig overfor næringsdrivende, og passer
oo
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åpenbart ikke der man på kjøpersiden har
sammenslutninger i selskaps- eller foreningsform, selv om
formålet med kjøpet er å ivareta medlemmers private behov
(fritid mv.), slik som ved foreninger med idrettslige,
kunstneriske eller lignende ikke-kommersielle formål".
Av Utvalgets uttalelse kan man utlede et generelt
utgangspunkt om at så lenge formålet er knyttet til den
enkeltes bruk eller formål, vil kjøpet være forbrukerkjøp.
Fra dette utgangspunkt må det gjøres unntak for tilfelle
hvor tilknytningen til den enkeltes personlige bruk eller
formål blir så løs at forholdet mer nærliggende må
karakteriseres som administrasjon, organisasjon, vedlikehold
o.l. Spørsmålet blir så hvordan anvendelsen av denne regel
blir når salgsgjenstanden er datamaskinutrustning.
Utgangspunktet er som nevnt at alle kjøp av
datamaskinutrustning er forbrukerkjøp så lenge formålet er
knyttet til den enkeltes personlige bruk eller formål. Det
innebærer f.eks. at kjøpet vil være forbrukerkjøp når en
fritidsklubb kjøper datamaskinutrustning til lek, spill,
underholdning, undervisning mv. Det betyr også at kjøpet
er forbrukerkjøp når elevrådet på skolen kjøper
datamaskinutrustning som hjelpemiddel i sin virksomhet.
Jo større forening eller sammenslutningen er, desto
større sannsynlighet er det for at anskaffelse av
datamaskinutrustning faller innenfor administrasjons- og
vedlikeholdsoppgaver. Det blir derfor en gradvis overgang
fra tilfelle hvor datamaskinutrustningen er til den enkeltes
personlige bruk og til kjøp av datamaskinutrustning hvor
formålet med kjøpet er å ivareta private medlemmers
private behov. Hvordan grensen skal trekkes, må her som
så ofte ellers, bero på en skjønnsmessig vurdering. Det
avgjørende vil være om hensynene bak
forbrukerkjøpsreglene gjør seg gjeldende.
Forbrukertvistutvalget gir ingen direkte anvisning på
kriterier som er sentrale. Jeg vil likevel gjøre et forsøk på å
oppstille en generell antagelse basert på hensynene bak
forbrukerkjøpsreglene. Antagelsen er at den enkelte ikke
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skal stilles dårligere enn om han hadde foretatt kjøpet selv.
Antagelsen kan muligens illustreres med utgangspunkt i
snescootervedtaket. Den enkeltes kjøp av snescooter for å
preparere sin egen skiløype i haven vil være forbrukerkjøp.
Derimot vil en persons kjøp av snescooter for å preparere
skiløyper for idrettslaget neppe være forbrukerkjøp. Her vil
vederlaget ofte være fremtredende. Man kan heller ikke se
bort fra at bruken av snescooter vil ha direkte betydning
eller være forutsetning for inntekt, jfr. foran under pkt. 2.4.
Om antagelsen legges til grunn, betyr det at
felleskjøp av datamaskinutrustning ikke mister sitt preg av
å være forbrukerkjøp dersom flere ønsker å gå til felles
anskaffelselse f.eks. fordi slik anskaffelse ellers ville bli for
dyrt. Denne situasjonen kan sammenlignes med sak nr.
175/8333 hvor Forbrukertvistutvalget kom til at et lærerlags
kjøp av kaffemaskin til lærerværelset var forbrukerkjøp. Et
slikt arrangement kan være en hensiktsmessig ordning når
ikke den enkeltes behov forutsetter kjøp av egen
datamaskinutrustning.
Felleskjøp av datamaskinutrustning vil også være
forbrukerkjøp dersom fellesbestilling er mest hensiktsmessig.
Denne situasjonen er tilnærmet lik vedtakene i sak nr.
186/8134 og sak nr. 271/8435 hvor Forbrukertvistutvalget
kom til at bestilling av fotballdrakter til en idrettsklubb og
kordrakter til et pikekor var forbrukerkjøp fordi det i begge
tilfelle gjaldt bestilling av drakter til det enkelte medlem.
Felleskjøp av datamaskinutrustning mister heller ikke
sitt preg av å være forbrukerkjøp dersom felleskjøp
organiseres for å oppnå storkjøpsfordeler, typisk rabatt. Som
oo
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ett eksempel kan man ta at skolen eller
undervisningsstedet formidler bestilling fra elevene. Som et
annet eksempel kan man ta at en dataamatørforening
anskaffer felles maskintype til sine medlemmer. Et
ytterligere eksempel er når arbeidsgiver gjør innkjøp på
vegne av den enkelte.
Som eksempel på et tvilstilfelle kan man ta at en
idrettsforening kjøper datamaskinutrustning, f.eks. for å
undersøke det enkelte medlems personlige form, eventuelt
for å legge opp et treningsprogram deretter. Dersom dette
må ses som et verktøy på linje med snescooteren, vil kjøpet
ikke være forbrukerkjøp. Men om det enkelte medlem ikke
har anledning til å kjøpe slik datamaskinutrusning, og
felleskjøpet skjer på bakgrunn av dette, vil kjøpet like
nærliggende være forbrukerkjøp.

2.6. Formålet må være synbart for selger
Etter lovens ordlyd er det forbrukerkjøp "med mindre
selgeren på avtaletiden verken visste eller burde ha kjent
til at tingen ble kjøpt til slikt formål", Kjl. § 4 annet ledd.36
Problemet med datamaskinutrustning er i denne
forbindelse at den like gjerne kan brukes til begge formål.
Dette er ikke noe særtrekk for datamaskinutrustning. Også
salgsgjenstander som skrivemaskiner, symaskiner,
motorsager ol. kan like gjeme brukes privat som i næring.
Datamaskinutrustningens særlige anvendelighet gjør det

Av kjøpslovens motiver fremgår at synbarhetskriteriet
ikke inneholder noen bevisbyrderegel. Men det presiseres
samtidig at formuleringen for så vidt gir en viss indikasjon
på at selgeren som regel vil ha bevisføringsplikten for at
han ikke visste eller burde ha kjent til kjøpets formål (Ot.
prp. nr. 80 1986-87 s. 52 sp. 1).
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interessant å gå noe nærmere inn på dette spørsmål.
Spørsmålet blir så hva som menes med at formålet
må være synbart for selger. Dette er nærmere belyst i
motivene. I angrefristlovens forarbeider (Innst. O.X 1971-72
s. 24 nederst sp. 1 og øverst sp. 2) heter det som følger:
"Det bør i og for seg være irrelevant hva som var kjøpers
hensikt med tingen når denne hensikt ikke er kommet til
uttrykk utad. Utvalget har ment at spørsmålet skal
avgjøres på grunnlag av de objektive omstendigheter ved
kjøpet. Har kjøperen således tenkt å bruke et
konversasjonsleksikon i sin bedrift, kan han likevel fragå
kjøpet dersom selgeren måtte oppfatte det slik at verket var
bestemt til hans hjem. Omvendt vil kjøperen miste sin rett
om han bestiller et leksikon til sin bedrift men i sitt stille
sinn tenker på å bruke det privat eller senere bestemmer
seg til dette. Utvalget vil legge til at kjøperens hensikt med
kjøpet selvsagt til være avgjørende når han har gitt denne
til kjenne overfor selgeren. Foreligger ikke slikt tilsagn fra
selgerens side, vil det spille en vesentlig rolle om
gjenstander av vedkommende art hovedsakelig brukes
privat eller ikke”.37
At spørsmålet skal "avgjøres på grunnlag av de objektive
omstendigheter ved kjøpet" kan omformes til et konkret
spørsmål. Med utgangspunkt i den foreliggende situasjon
spør man hva selgere i sin alminnelighet ville tro i en
slik situasjon.
Av motivene fremgår to relevante kriterier — kjøpers
opplysninger og salgsgjenstandens art. Jeg går noe nærmere
on

Av denne uttalelse fremgår at kjøper både kan styrke og
svekke sine rettigheter. Begrunnelsen er antagelig
rettstekniske hensyn. Det synes imidlertid vanskelig å
begrunne at kjøper skal kunne oppnå en bedre posisjon vis
å vis selger ved å gi feilaktige opplysninger på
avtaletidspunktet.
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inn på disse kriteriene. I tillegg vil jeg også gjøre et forsøk
på å finne frem til ytterligere relevante momenter.
Kjøpers opplysninger ved avtaleinngåelsen gir normalt gode
holdepunkter for vurderingen av om det er forbrukerkjøp.
Med kjøpers opplysninger tenker man på det som direkte
eller indirekte kommer til uttrykk i den bestemte
sammenheng; nemlig avtaleinngåelsen. Dette moment
tillegges normalt meget stor vekt, og slår igjennom i forhold
til andre momenter.
Som eksempel på at kjøpers opplysninger ble tillagt
avgjørende betydning i en tvist, kan man ta det foran
nevnte vedtak i sak nr. 24/84 som gjaldt spørsmål om
frifinnelse for å betale reparasjonskostnader etter
funksjonssvikt i en datamaskin. Som dokumentasjon i saken
fremla selger en erklæring fra vedkommende som ved
anledningen var ekspeditør. Av erklæringen fremgikk det at
kjøper hadde vist en utpreget innsikt i bruken av
datamaskiner, og at hensikten var å bruke den aktuelle
datamaskin til hjelp i sitt arbeid ved Universitetet innenfor
faget matematikk. Disse opplysninger førte til at
ekspeditøren vurderte kjøperen som noe mer "enn en vanlig
kalkulatorkunde". Forbrukertvistutvalget la opplysningene
til grunn. Klageren fikk derfor ikke medhold i
frifinnelseskravet.
Spørsmålet blir så hvilken betydning dette moment
får for spørsmålet om når selger burde vite at anskaffelsen
av datautstyret er forbrukerkjøp.
For kjøper er det av avgjørende betydning å finne
frem til den utrustning som best mulig dekker behovet.
Med mindre kjøper har særlig produktinnsikt, er det
naturlig å anta at han vil rådføre seg med forhandler før
han bestemmer seg for et bestemt datamaskinprodukt.
Denne antagelse bygger dels på at det er vanskelig å
orientere seg på produktmarkedet, og dels på at det er
vanskelig å ha oppdaterte kunnskaper om ny teknologi. På
dette grunnlag kan man legge til grunn at det ofte vil være
en informativ kommunikasjon ved avtaleinngåelsen selv om
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det dreier seg om kjøp av en standardløsning. Det betyr at
momentet kan gi sterkere utslag i synbarhetsvurderingen
ved kjøp av datamaskinprodukter enn ved kjøp av andre
ting.
Et annet sikkert holdepunkt for vurderingen er
betalingsoppgjøret. Med betalingsoppgjøret menes hvorledes
betaling skjer; kontant, på kreditt, pr. faktura el. Ettersom
visse typer betalingsoppgjør er typiske enten for
forbrukerkjøp eller for næringskjøp, gir også dette moment
normalt god veiledning. Det tillegges derfor også vanligvis
stor vekt. Som eksempel kan man ta at det utstedes
bokføringsbilag, sendes faktura, overleveres kassalapp etc.
Dette forteller i de fleste tilfelle om det er forbrukerkjøp
eller næringskjøp.
Fordi betalingsoppgjøret er knyttet til oppgjørsregler
og ikke til salgsgjenstanden som sådan, slår momentet ut
på samme måte ved kjøp av dataprodukter som ved kjøp av
andre ting. Jeg ser derfor ingen grunn til å gå ytterligere
inn på dette moment.
Selv om selger i de fleste tilfelle er godt hjulpet gjennom
kjøpers opplysninger og betalingsoppgjøret, forekommer det
at ingen av disse momenter gir noen pekepinn. Som
eksempel kan man ta at opplysningene er ufullstendige
eller at det ikke foreligger noen opplysninger i det hele tatt,
eller at kjøper har fått en skrevet kvittering for kontant
oppgjør (paragon). I slike tilfelle kan salgsgjenstandens art
gi et godt holdepunkt for om selger burde vite at det er
forbrukerkjøp.
Ettersom salgsgjenstander som regel enten er
beregnet til profesjonell eller privat bruk, har dette moment
som hovedregel også stor betydning for om kjøpet fremtrer
som forbrukerkjøp, jfr. Innst. O.X 1971-72 s. 24 sp. 2 hvor
det heter at det vil "spille en vesentlig rolle om gjenstander
av vedkommende art hovedsakelig brukes privat eller ikke".
Momentets betydning reduseres når salgsgjenstanden
like gjeme selges til begge formål. Betydningen reduseres
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ytterligere i den utstrekning det foreligger holdepunkter for
noe annet. Som eksempel på at tingens beskaffenhet talte
mot at det var forbrukerkjøp, men at Forbrukertvistutvalget
likevel kom til motsatt resultat, kan man ta sak nr. 60/85.
Denne sak gjaldt krav om prisavslag for mangler ved en
brukt traktor, som etter sin art oftest anvendes i næring.
Under en viss tvil kom Utvalget til at det kunne behandle
klagen ettersom det ikke kunne ses bort fra at en traktor i
grisgrendte strøk nettopp var nødvendig for å skaffe brensel
til bolig mv., altså til personlig bruk for kjøperen eller
dennes husstand.
Spørsmålet blir så når salgsgjenstandens art gir en
indikasjon på om selger burde vite at kjøp av
datamaskinprodukter er forbrukerkjøp. Dagens hovedregel
er at jo kraftigere og dyrere datamaskinen er, desto mer
taler for at det er næringskjøp38. Ved å trekke paralleller til
andre salgsgjenstander med varierende pris og kvalitet, ser
man at momentet foreløpig får større betydning ved kjøp av
datamaskiner enn andre ting.
Når man f.eks. sammenligner datamaskiner med
biler, finner man at bilens pris og kvalitet ikke kan gi noen
indikasjon på om det er forbrukerkjøp eller næringskjøp.
Det er f.eks. ikke noe fornuftig argument å si at en Ferrari
eller Jaguar er næringskjøp mens en Fiat eller Lada er
forbrukerkjøp. Tilsvarende "presumpsjonsregel" finnes derfor
ikke for andre salgsgjenstander.
Dersom man ser på utviklingen de siste fem år, ser
man imidlertid at grensene stadig flyttes. For fem år siden
ville man neppe gå ut fra at en IBM-klone var til
hjemmebruk. I dag volder en slik antagelse ingen
problemer. Derimot kan man i dag sjelden anta at en
UNIX-stasjon er til hjemmebruk. Presumpsjonsregelens
betydning vil derfor avta etterhvert.
Når det gjelder datamaskinprogrammer, kan også
salgsgjenstandens art få stor betydning for om kjøpet

OO
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fremtrer som forbrukerkjøp. Som eksempel kan man ta
spillprogrammene. Det er lite rom for å anta at noe som
har så underholdningsmessig karakter, kan tenkes benyttet
i arbeid. Dataspill mv. må derfor regnes som et argument
for at kjøpet fremtrer som forbrukerkjøp.
Fra dette utgangspunkt må det gjøres visse ikke helt
ubetydelige modifikasjoner. Selv om det ikke er like utbredt
over alt, har flere arbeidsinstitusjoner spillprogrammer
tilgjengelig. Som eksempel kan man ta
Regjeringsadvokatens kontor hvor man allerede i 1984
hadde nedlastet Hulespillet (Adventure) i
datamaskinanlegget. Men hovedregelen må være en
presumpsjon for at spillprogrammer mv. er forbrukerkjøp.
Situasjonen er mer usikker når det gjelder
programmer som er anvendelige til begge formål, typisk
tekstbehandlings- og regnearkprogrammer. Her gir
salgsgjenstandens art alene ingen holdepunkter for om
kjøpet fremtrer som forbrukerkjøp. Dette åpner rom for
hovedsakelig å legge vekt på de øvrige momenter, og da
især kjøpers opplysninger.
Ved kombinert næringsbruk kan dette få spesiell
betydning: I praksis kan det bety at yrkesgrupper som
advokater, forskere, journalister, programmerere og andre,
som er i et yrke hvor de kan utnytte
datamaskinutrustningen også til arbeidsform ål, muligens
ikke får gehør for at kjøpet av programvaren er
forbrukerkjøp. Det vil sannsynligvis være tilfelle så lenge
datamaskinutrustning ikke anses som et naturlig og
nødvendig inventar i hjemmet, og den heller ikke er en
integrert del av den tekniske bygningsinstallasjon i
bolighus.
Et moment som også får betydning for om kjøpet fremtrer
som forbrukerkjøp, er salgskanalen. Med salgskanalen
menes den forretning eller det foretagende som distribuerer
datamaskinutrustning til kjøpere. Spørsmålet er hvilken
betydning dette moment får for vurderingen av når kjøp av
datamaskinprodukter er forbrukerkjøp.
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Markedsomsetningen er som man vet, delt i skikt.
Skiktdeling gjør det rasjonelt for selgeren å spesialisere sin
distribusjon og omsetning av produktene. At datamarkedet
er delt i skikt, gjør at også dette moment får sterkere
utslag når det gjelder datamaskinutrustning enn andre
salgsgjenstander. Det faktum at det er en viss skiktdeling
får direkte betydning for hvilke krav som stilles til når
selger "burde vite" at formålet hovedsakelig er personlig
bruk: Dersom salgskanalen tar sikte på å dekke et
profesjonelt brukerbehov, og salgskanalen er vanskelig
tilgjengelig for forbrukere, gjør det at kjøpet som hovedregel
ikke fremtrer som forbrukerkjøp og vice versa.
Også markedsføringen får betydning for om kjøpet fremtrer
som forbrukerkjøp. Med markedsføring menes forsåvidt alle
typer salgsfremstøt, men reklameannonser i særdeleshet.
Spørsmålet blir så hvordan dette moment skal vektlegges
for spørsmålet om når selger burde visst at det var
forbrukerkjøp.
Ettersom markedsføring ikke er knyttet direkte til
salgsgjenstanden, men til distribusjonen av de enkelte
eksemplarer, slår ikke datamaskinproduktenes særtrekk
spesielt ut her. Markedsføring generelt antas å nå flere enn
målgruppen, og slår normalt ut på samme måte ved
omsetning av datamaskinutrustning som ved andre
salgsgjenstander: En avisannonse blir sett av alle som leser
avisen, og ikke bare den målgruppe innholdet er rettet mot.
Momentet får følgelig sjelden utslagsgivende betydning i seg
selv, men kan bidra til å styrke eller svekke vektleggingen
av de øvrige momenter.
Fra dette må det muligens gjøres unntak for tilfelle
hvor målgruppen for markedsgruppen er tydelig. Som
eksempel på markedføring typisk rettet mot forbrukere kan
man ta Datavarehusets annonse i Aftenpostens
morgennummer 12. juni 1989 s. 32 som så omtrent slik ut:
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SINNSVAKT!
"EN 286 AT UNDER KR. 10.000,-!”
"UMULIG!"
"NIKS!"
"HVOR DA?"
"I DATAVAREHUSETS SOMMERSHOP!"
"SE HER!"
VI HAR KVELDSÅPENT HVER DAG FREM TIL OG MED 16. JUNI!

Frem til og med 16. juni holder vi åpent
mellom kl. 10.00 og kl.22.00!!!
HAPPY HOUR MELLOM KL. 19.00 OG KL. 20.00!
Gjør et skikkelig varp! Hver dag mellom kl. 19.00 og kl.
20.00 setter vi ned prisen så kraftig på en del av produktene
våre at du ikke vil tro dine egne øyne. Eller hva sier du til
f.eks. en 286 AT, komplett med skjerm, for under kr.
10.000,-! Utrolig? Den som kommer i dag får se! Nye,
spennende knalltilbud hver dag! Kun kontantsalg.
Velkommen!
Betydningen av dette er at man i utgangspunktet kan
presumere at kjøpet er forbrukerkjøp.
Ett viktig moment som vanligvis tillegges stor vekt, er
kontraktstypen. Det er derfor interessant å gå nærmere inn
på dette moments betydning i forhold til spørsmålet om når
det er synbart at kjøp av datamaskiner og standard edbprogrammer er forbrukerkjøp.
Normalt benyttes standardkontrakter i
massemarkedet. Standardkontraktene er gjerne
produktrettet og utarbeidet for den enkelte type avtale. Som
eksempel kan man ta bilbransjen som opererer med to
forskjellige standardformularer.
Når det finnes én kjøpekontrakt (sluttseddel) med
salgs- og leveringsvilkår for forbrukerkjøp, og én med
salgsvilkår for handels- og næringskjøp, gjør dette at valget
av kontraktstype får stor betydning for om kjøpet fremtrer

57
som forbrukerkjøp. Hovedregelen blir derfor at kontrakten
får avgjørende betydning for spørsmålet.
Situasjonen er annerledes for datamaskinprodukter.
Svært få i databransjen, om noen i det heletatt, opererer
med standardkontrakter for begge typer kjøp. Foreløpig har
jeg kun kommet over ett eksempel på at det er tatt hensyn
til forbrukerkjøpsreglene ved omsetning av
datamaskinutrustning. Funnet ble gjort i EBMs kontrakt
hvor det heter at "Ingen av disse bestemmelser tilsidesetter
lovbestemte rettigheter ved forbrukerkjøp".
At det ikke skilles klarere i kontraktspraksis på
mikromarkedet gjør at dette moment foreløpig ikke kan
tillegges samme betydning for kjøp av
datamaskinutrustning som ved kjøp av andre produkter. Så
lenge leverandører bare har én standardkontrakt, må man
følgelig stå forholdsvis fritt i spørsmålet om det skal legges
vekt på kontrakten i det hele tatt. Den praktiske
hovedregel for datamaskiner og standard edb-programmer
blir derfor at kontrakten ikke får betydning for vurderingen
av når kjøpet er forbrukerkjøp.

2.7. Kjøpet må gjelde annet enn fordringer og
rettigheter

2.7.1. Generelt
Som skissert under pkt. 2.2, mener jeg at problematikken
rundt datamaskinprogrammer knytter seg til hva som er
objekt for kjøp, og ikke til om det er kjøp eller ikke.
Konsekvensen av dette er at overdragelse av standard edbprogrammer er kjøp som både reguleres av kjøpsloven og
forbrukerkjøpsreglene så lenge overdragelsen følger
bakgrunnsreglene.

58
Forbrukerkjøpsreglenes anvendelsesområde er
begrenset i forhold til salgsgjenstand gjennom unntaket for
fordringer og rettigheter. Den korrekte problemstilling må
derfor etter min mening bli om det finnes
avtalekonstruksjoner om begrensninger av hva som overdras
slik at overdragelsen eventuelt faller utenfor
forbrukerkjøpsreglene. Det er her problematikken rundt
avtale om bruksrettskonstruksjoner, disposisjonsrett, lisens
mv. kommer inn.

2.7.2. Om det er kjøp av disposisjonsrett til et
programeksemplar eller om det er kjøp av et
programeksemplar
Av lovens ordlyd følger at kjøp av fordringer eller
rettigheter ikke regnes som forbrukerkjøp, Kjl. § 4 annet
ledd. Det er rettighetsbegrepet som er interessant i forhold
til standard edb-programmer. Spørsmålet blir så hva som
menes med rettigheter.
Lovens forarbeider avklarer ikke spørsmålet direkte.
Det nærmeste man kommer er uttalelsen i Ot. prp. nr. 80
1986-87 s. 52 sp. 2 hvor det heter at:
"Departementet har ikke funnet grunn til å sløyfe unntaket
for fordringer og rettigheter. Som regel vil nok kjøp av
fordringer og rettigheter (f.eks. aksjer) ikke være til
personlig bruk i det hele tatt. Men selv om dette måtte
være tilfelle, finner departementet det ikke naturlig med
noen særstilling for forbrukerkjøp på dette område".
Man må derfor falle tilbake på alminnelig språklig
forståelse. Etter den alminnelige oppfatning dekker
rettighetsbegrepet både immaterielle rettigheter (f.eks.
opphavsrett) og bruksrettigheter (f.eks. leierett). Dersom
man sammenholder disse typer rettigheter med
Departementets begrunnelse, synes det riktig å anta at

59
disse typer rettigheter faller inn under rettighetsbegrepet i
forbrukerkjøpsdefinisjonen. Konsekvensen er at de faller
utenfor forbrukerkjøpsreglene.
Spørsmålet blir så om det finnes avtalekonstruksjoner
om begrensning i forhold til hva som er gjenstand for
overdragelse slik at overdragelsen faller utenfor
forbrukerkjøpsreglene.
Som hovedregel står det partene fritt å avtale hvilke
rettigheter som skal overdras mellom dem. Kjl. § 41 første
ledd forutsetter at det kan avtales begrensninger i hva som
overdras. I utgangspunktet er det derfor også i
forbrukerforhold adgang til å avtale begrensninger i forhold
til hva som er objekt for overdragelse.
Såfremt en slik avtale har noe fornuftig for seg, og
ikke bare må karakteriseres som et rent forsøk på å unngå
kjøpslovens ufravikelige regler, må avtalen etter min
mening kunne tas på ordet. Dette er typisk tilfelle dersom
det gjennom en slik konstruksjon kan oppnås noe mer enn
det som ellers er mulig uten å avtale noe. I slike tilfelle er
konstruksjonen beskyttelses verdig.
Konsekvensen av at det også i forbrukerforhold kan
avtales begrensninger i forhold til det som er gjenstand for
overdragelse, er at problematikken vedrørende
avtaletolkning tilspisses. Dersom avtalen må tolkes dithen
at objektet for overdragelse kun er disposisjonsrett,
utnyttelsesrett, bruksrett, lisens mv., er konsekvensen at
overdragelsen faller utenfor forbrukerkjøpsreglene som
"rettigheter". Kommer man derimot til at avtalen må tolkes
som kjøp av et programeksemplar med visse underliggende
opphavsrettslige beføyelser, vil forbrukerkjøpsreglene på
nærmere betingelser komme til anvendelse. Dette gjør det
nødvendig å gå nærmere inn på spørsmålet om
avtalefortolkning.
Når man ser på hvordan standard edb-programmer
omsettes, skjer det som hovedregel ved at det er benyttet
betegnelser som lisens mv. At det er unødvendig med en
slik overskrift ved kjøp, taler for at overdragelsen er ment
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som noe annet enn kjøp av programeksemplar. Som et
typisk eksempel på ordbruk som taler for at objektet for
kjøp er disposisjonsrett og ikke programeksemplar, kan man
ta måten WordPerfect har formulert sine betingelser på. På
programpakken WordPerfect 5.0 for IBM PC står det under
overskriften lisens at man "får lisens til å bruke (min uth.)
programmet på følgende betingelser".
Det er også vanlig med vilkår om at eiendomsrett
forblir hos leverandøren. Som eksempel kan man ta samme
programpakke hvor det heter at "programmet i denne
pakken er WordPerfects ... eiendom, og er beskyttet av lov
om opphavsrett. WPCORP har eiendomsrett til varemerket,
navnet og programmet".
Fordi eiendomsrett normalt overdras ved kjøp, tyder
også dette på at objektet snarere er kjøp av rettigheter enn
kjøp av programeksemplar. Men fordi terminologien er
uklar - opphavsrett og eiendomsrett forveksles ofte - er det
etter min mening ingen holdepunkter for å tillegge
forbehold om eiendomsrett spesiell vekt. På tross av
ordbruken velger jeg derfor å tillegge dette liten betydning.
Dersom man ser nærmere på de stipulerte vilkår, er
gjeme hovedinnholdet at bruk og beføyelser i en viss
utstrekning begrenses, mens andre rettigheter overdras.
Som eksempler på negative begrensninger som går
igjen i forskjellige avtaleforhold, er forbud mot å låne bort,
overdra, leie ut, duplisere, kopiere, dekompilere (fremstille
kildeversjonen av programmet), modifisere, inkorporere,
bearbeide, endre, ta fra hverandre eller på annen måte
oppdele programmet, trenge gjennom eller omgå
kopieringsbeskyttelse programmet er utstyrt med, nedlaste
programmet i et nettverk eller på annet mulig vis å gjøre
flerbruk av programmet f.eks. ved å bruke programmet på
flere maskiner.
Som eksempler på særlige rettigheter som overdras,
kan man ta rett til å ta sikkerhets- eller andre kopier som
er nødvendig for normal og forventet utnyttelse av
programmet.
I forbindelse med problematikken rundt vingeklipping
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av eiendomsrett er de ovenfor nevnte vilkår tillagt stor
betydning. I forhold til den her skisserte problemstilling gir
momentene etter mitt skjønn liten hjelp. På tross av hva
som tidligere har vært gjort, velger jeg derfor å se bort fra
disse betingelser i forhold til spørsmålet om hvordan
avtalen skal tolkes. I stedet velger jeg å konsentrere
oppmerksomheten mot hvorledes avtalen i sin helhet er
utformet.
Dersom man går nærmere inn på den typiske avtale,
finnes så langt jeg vet, ingen eksempler på at leverandører
har påtatt seg typiske rettighetsforpliktelser. Et eksempel
på en slik rettighetsforpliktelse ville f.eks. være en
disposisjonsgaranti om at datamaskinprogrammet til enhver
tid skulle være brukbart osv. Etter mitt skjønn trekker det
i retning av at avtalen, på tross av overskrift og innledende
vilkår, egentlig er bygget opp som om leverandørens
forutsetning er at overdragelsen er kjøp av
programeksemplar.
Denne antagelse styrkes ved at leverandøren bare i
sjeldne unntakstilfelle får vite hvem programkunden er.
Lisens-forhold forutsetter avhengighet mellom partene, bl.a.
av hensyn til programleverandørens mulighet for kontroll
med at betingelsene overholdes. Den valgte omsetmngsmåte
trekker således også i retning av at leverandørens
forutsetning er at objektet for kjøp er programeksemplaret
som sådan og ikke disposisjonsrett til program utrustningen.
Dette gir samlet sett holdepunkter for at
overdragelsen på tross av uklar ordlyd, må være kjøp av
programeksemplar.
Når man i tillegg til dette ser på hvorledes
leverandørens distribusjonsnett er lagt opp, synes det klart
at selger ikke har apparat til å sørge for service eller
tjeneste heller. Også dette anføres derfor som et argument
for at leverandørens mening må være at overdragelsen er
kjøp av programeksemplaret som sådan, og ikke rettigheter.
Selv om et tungtveiende moment som avtalens
overskrift og ordlyd ellers er formulert som om det er snakk
om kjøp av rettighet og ikke programeksemplar, finnes flere
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gode argumenter for at overdragelsen vanskelig kan være
kjøp av rettigheter. Dette synspunkt støttes også av
formuleringen i en av IBMs datamaskinprogram-kontrakter:
" ... Ingen form for bruk, kopiering, modifisering
eller overdragelse av programmet eller kopi eller
inkorporerte deler av programmet utover hva
som er angitt foran, er tillatt.
De har ikke anledning til å foreta reversert
kompilering eller assemblering av programmet
uten at IBMs skriftlige samtykke er innhentet
på forhånd.
De hair ikke adgang til å leie eller låne ut
programmet.
Vær oppmerksom på at det kan være nødvendig
å innhente norsk eller amerikansk eksportlisens
før eventuell eksport av programpakken.
Ingen av disse bestemmelser tilsidesetter
lovbestemte rettigheter ved forbrukerkjøp ... (min
uth.)".
At det i avtalen er inntatt en særskilt klausul om
forbrukerkjøperes stilling ved kjøp av datamaskinprogram,
som bare er interessant når objektet for overdragelse er
annet enn fordringer og rettigheter, taler i favør av at
leverandørens mening neppe kan ha vært at objektet for
overdragelse er rettighet.
Når man i tillegg tar i betraktning at
kontraktsvilkåret ikke står i noen hvilken som helst
kontrakt, men i en kontrakt utarbeidet og formulert av en
tung og toneangivende institusjon som IBM, kan
konklusjonen umulig bli en annen enn at objektet for
overdragelse er program eksem pl aret som sådan.
Min konklusjon blir derfor at avtalefortolkning må
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føre til at overdragelsen er kjøp av programeksemplar. Intet
er derfor så langt til hinder for at forbrukerkjøpsreglene
kommer til anvendelse.

2.7.3. Spesielt om nødvendige opphavsrettslige beføyelser
Et særtrekk ved standard edb-programmer er at normal
bruk av programeksemplaret som sådan, forutsetter at det
også overdras visse underliggende opphavsrettslige
beføyelser. Det mest nærliggende eksempel på en slik
nødvendig rettighet, er retten til å fremstille eksemplar som
skjer ved nedlasting på harddisk.
Ettersom opphavsrettslige beføyelser isolert sett er
rettigheter, og forbrukerkjøpsdefinisjonen gjør unntak
nettopp for rettigheter, blir det nødvendig å gå noe
nærmere inn på betydningen av at det skjer en
overdragelse av opphavsrettslige beføyelser.
En måte å se forholdet på, er at man ved kjøp at et
programeksemplar også får alle beføyelser som er
nødvendige for at formålet med kjøpet skal oppnås. Normalt
vil det si at man får rett til bruk og installasjon av
programvaren.
Dersom de nødvendige beføyelser til enhver tid følger
det enkelte eksemplar, kan de eventuelle rettigheter neppe
volde problemer i forhold til forbrukerkjøpsdefinisjonen. De
må da anses som aksessorium til det enkelte
programeksemplar.
Konsekvensen av dette syn blir at de opphavsrettslige
beføyelser hverken isolert sett faller utenfor
forbrukerkjøpsreglene, eller på annen måte skyver
overdragelsen som sådan ut av forbrukerkjøpsreglene. Etter
min mening kan dette være en naturlig måte å se forholdet
på, men den er på ingen måte helt uproblematisk. Hvordan
skal f.eks. grensen trekkes for når beføyelsen er nødvendig?
En annen måte å se forholdet på, er at overdragelsen
går ut på separat ervervelse av henholdsvis utnyttelsesrett
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og programeksemplar. Overdragelsen vil da innebære
ervervelse av to samhørende, men likevel adskilte objekter.
Konsekvensen av dette syn er at man får problemer i
forhold til forbrukerkjøpsdefinisjonens unntak for rettigheter
fordi det er tvilsomt om separat overdragelse av
opphavsrettslige beføyelser faller inn under
forbrukerkjøpsreglene.
Ettersom beføyelsene og det enkelte
programeksemplar normalt er svært nær knyttet til
hverandre, vil erverver vanskelig skille mellom de to
objekter. Dette taler så langt jeg kan se for å se de
nødvendige rettigheter og det enkelte eksemplar som en
enhet. Så lenge beføyelsene også er gitt for å sikre
erververs behovsmessige bruk, synes det som et ytterligere
argument mot å se overdragelsen som ervervelse av to
separate formuesgoder.
Etter dette er det klart at ingen av de to skisserte
synsmåter er uproblematiske. Fordi særtrekk ved
datamaskinprogrammer gjør det absolutt nødvendig med
rett til nedlasting på harddisk, i tillegg til at det er
naturlig med rett til sikkerhetskopi, taler det for å legge
den første synsmåte til grunn.
På den annen side får det ingen direkte uheldige
konsekvenser om programekseplaret som sådan reguleres av
forbrukerkjøpsreglene, mens beføyelsene reguleres i henhold
til avtale. Så lenge forbrukeren får rett til normal og
forventet utnyttelse av programmet, spiller det neppe noen
rolle om det skjer på den ene eller på den annen måte.
Når man også ser på forholdet mellom de
tingsrettslige og de opphavsrettslige regler, ser man at
hensynene bak reglene er såpass forskjellige at det gir seg
utslag i praksis. Opphavsrettslige beføyelsers særstilling
innebærer f.eks. at de ikke kan ekstingveres ved
rettsmangel. Denne karakterforskjell taler også for å se
programeksemplaret og beføyelsene som to adskilte objekter.
Når den foreslåtte Avl. § 39 a om avtaler om bruk av
datamaskinprogrammer vedtas og trer i kraft, vil de
nødvendige opphavsrettslige beføyelser sikres så langt det

65
ikke foreligger motsatt avtale:
"Avtale som gir rett til bruk av et datamaskinprogram gir,
hvis ikke annet er avtalt, også rett til å fremstille
eksemplar som er nødvendig for bruken av programmet, og
reserveeksemplar. Slike eksemplar må straks tilintetgjøres
hvis adgangen til å bruke programmet faller bort" (NOU
1986:18 s. 35 sp. 2).
Slik avtale vil vanskeliggjøre bruk av programvaren. Det er
derfor lite sannsynlig at klausul om slik begrensning ønskes
inntatt av leverandøren.
På denne bakgrunn taler de beste grunner for å se
programeksemplaret og de opphavsrettslige beføyelser som
to adskilte, men samhørende objekter.
Som konklusjon kommer jeg derfor frem til at
forbrukerkjøpsreglene naturlig bare finner anvendelse på
programeksemplaret som sådan.
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KAPITTEL 3. VIRKNINGENE AV AT
FORBRUKERKJØPSREGLENE KOMMER TIL
ANVENDELSE PÅ
DATAMASKINUTRUSTNING

3.1. Generelt
Anvendelsen av kjøpslovens preseptoriske regler får størst
betydning når det foreligger konflikt i form av
kontraktsbrudd (mislighold). Kontraktsbruddstypene
inndeles gjeme i to hovedgrupper — forsinkelse og
mangler.
Reglene om forsinkelse (ikke-oppfyllelse eller for sen
levering) er knyttet til leveringssituasjonen, og da især til
tidspunktet for kontraktsmessig oppfyllelse. Anvendelsen av
forsinkelsesreglene reiser ingen spesielle problemer i forhold
til datamaskinutrustning. Leveringssituasjonen er den
samme uansett varetype. Jeg går derfor ikke nærmere inn
på forsinkelse.
Reglene om mangler er desto mer interessant.
Reglene om mangler er knyttet til salgsgjenstanden som
sådan. De tar hovedsakelig sikte på å trekke opp rammen
for når varen kan anses kontraktsmessig, og hvilke
beføyelser kjøper kan gjøre gjeldende når varen ikke svarer
til de berettigede forventninger. Her kan eventuelle
særtrekk ved datamaskinutrustning gjøre seg gjeldende.
Oppmerksomheten konsentreres derfor om mangelsreglene.

3.2. Om hva en mangel er
Hva som er en mangel refererer seg først og fremst til
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egenskaper ved salgsgjenstanden. Som utgangspunkt
foreligger mangel når salgsgjenstanden ikke tilfredsstiller
visse betingelser.
Hovedvilkåret er at tingen skal være i samsvar med
de krav til "art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og
innpakning som følger av avtalen", Kjl. § 17 første ledd. Det
rettslige utgangspunkt (som også er ufravikelig i
forbrukerkjøp) er altså at salgsgjenstanden er
kontraktsmessig når den svarer til hva som er avtalt.
Dersom ikke tingen har de avtalte egenskaper, foreligger
det mangel. Dette betyr at spørsmålet om
kontraktsmessighet blir et rent avtaletolkningsspørsmål.
Lovens motiver trekker opp nærmere retningslinjer for hvilke momenter som skal
anses relevante. Tingen skal foruten å svare til avtalens tekst også være i
overensstemmelse med partenes forutsetninger eller andre forhold rundt det
enkelte kjøp (Ot. prp. nr. 80 1986-87 s. 59 sp. 2). Det er også alminnelig antatt at
kontraktsforhandlinger, korrespondanse, andre dokumenter og spesifikasjoner i
leveringsvilkår er relevante momenter for vurderingen. Av motivene fremgår at
regelen om varens egenskaper bare skal angi visse sentrale prinsipper for
bedømmelsen av tingens egenskaper. Kjl. § 17 oppstiller således ingen
uttømmende definisjon. Det betyr i praksis at det avgjørende for
mangelsspørsmålet blir det sentrale spørsmål: Hua hadde partene grunn til å vente
seg? Dette spørsmål må besvares med utgangspunkt i partenes berettigede
forventninger. Motstykket til berettiget forventning antas å være grunnløst eller
urealistisk bilde av forholdet (jfr. NU 1984:5 s. 176).

Dersom intet er avtalt, blir det nødvendig å støtte seg til
lovens utfyllingsregler i Kjl. § 17 annet og tredje ledd. I
tillegg til disse konkrete krav, får også reglene om
motiverende opplysninger om egenskaper eller bruk og
reglene om rettsmangel mv. i Kjl. § 41 betydning for
spørsmålet om kontraktsmessighet. Av hensyn til rammene
for fremstillingen må jeg i store trekk forutsette reglenes
innhold kjent.
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3.3. Mangler ved datamaskinutrustning

3.3.1 Generelt
Utgangspunktet er at datamaskinutrustningen er mangelfull
hvis den ikke svarer til det kjøper hadde berettiget grunn
til å vente seg. Spørsmålet må avgjøres konkret. Kravet er
objektivt, men relativt til situasjonstypen. Man spør hva
kjøpere i alminnelighet hadde grunn til å forvente i en
tilsvarende situasjon.
I utgangspunktet er det forholdsvis enkelt å innpasse
datamaskiner i den tradisjonelle mangelsvurdering.
Datamaskinutrustning som faller inn under maskinvarebetegnelsen skiller seg i liten grad fra andre
salgsgjenstander. Jeg skal derfor ikke gå nærmere inn på
når mangler foreligger ved datamaskiner.
Situasjonen er ikke fullt så enkel når det gjelder
datamaskinprogrammer. Dette skyldes hovedsakelig at
standard edb-programmer har flere sider (også kalt
aspekter) enn salgsgjenstander normalt. Eventuelle
problemer og komplikasjoner kan referere seg til hver av
disse sider. Jeg vil derfor gå noe nærmere inn på
beskrivelsen av hvilke typer feil som er relevante for
spørsmålet om standard edb-programmers
kontraktsmessighet.

3.3.2 Spesielt om standard edb-programmer
Utgangspunktet er at det foreligger mangel nå
programvaren ikke svarer til det kjøper hadde grunn til å
vente seg. For spørsmålet om det foreligger en mangel ved
standard edb-programmer, må man gå nærmere inn på
programvarens forskjellige sider. Den tradisjonelle todeling
- det immaterielle og det fysiske element - kan i forhold
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til mangelsspørsmålet bli for unøyaktig. I det følgende skal
jeg derfor gjøre et forsøk på å beskrive feil som alle kan
være rettslige relevante for mangelsspørsmålet.
Den første side det er naturlig å starte med, er feil ved den
ikke-magnetiserte (upregede) fysiske diskett. Disketten har
fysisk substans. Den er derfor objekt for alle typer feil som
kan oppstå ved fysiske ting. Som eksempel kan man ta
dårlig materiale, for liten kapasitet, feil størrelse osv.
Feil ved disketten som sådan kan være kjøpsrettslig
relevant i flere situasjoner. Som eksempel kan man ta at en
forbruker ønsker å kjøpe et standard edb-program til bruk
på sin datamaskin. Ved avtaleinngåelsen opplyser han om
hvilken maskintype programvaren skal brukes på. Dersom
det senere viser seg at programvaren ikke kan brukes på
denne type maskin, mangler programvaren egenskaper som
følger av avtalen, og er derfor kontraktsstridig, jfr. Kjl. § 17
første ledd.
Det neste side jeg vil ta for meg, er feil ved de magnetiske
spor (den fysiske pregning) i disketten. Slike feil må
forsåvidt holdes adskilt fra disketten som sådan. Disse spor
er også fysiske (i den grad man kan betegne magnetisering
som fysisk), og kan derfor utsettes for ytre påvirkning med
fysisk defekt som resultat. Som eksempel kan man ta at
sporene utsettes for magnetiske forstyrrelser ved
metalldetektorer (f.eks. på flyplasser). Den materielle defekt
kan medføre at representasjonen ikke lenger svarer til det
som opprinnelig ble programmert — det som kommer ut,
er ikke i overensstemmelse med det som ble lastet inn.
Slike feil kan komme til uttrykk ved at maskinen ikke
klarer å lese instruksjonene (manglende funksjon) eller ved
at instruksjonene blir gale (programfeil).
Feil ved sporene i disketten kan også være relevant i
forhold til mangelsreglene. Som eksempel kan man ta at
instruksjoner har falt ut eller at de ikke lenger er lesbare.
Dersom disse feil er betydelige, kan det føre til at varen
ikke har de egenskaper som den etter alminnelig
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avtaletolkning skulle ha. Den vil da være mangelfull, jfr.
Kjl. § 17 første ledd.
Den neste side jeg skal gå inn på, er feil ved
programmeringen. Forskjellen mellom feil ved de
magnetiske spor i disketten og feil ved programmeringen, er
at det i det første tilfelle dreier seg om feil ved sporene som
sådan, mens det i det andre tilfellet dreier seg om at de
innlagte instruksjoner er mangelfulle eller uriktige. Som
eksempel kan man ta at programmereren har hoppet over
noen kommandoer eller at han er kommet i skade for å
legge inn en uriktig kommando. Slike feil kan også komme
til uttrykk gjennom ulesbarhet eller gale instruksjoner.
Også feil ved programmeringen kan representere en
kjøpsrettslig mangel. Som eksempel kan man ta at
programmet henger seg opp eller at det oppfatter noe som
en feilkommando mv. Dersom disse feil ikke er helt
ubetydelige, kan det føre til at programvaren ikke svarer til
kravet om god vare, jfr. Kjl. § 17 første ledd.
Den neste side det er naturlig å nevne, er feil i form av
ufullstendige system- eller programløsninger. Slike svakheter
gjør at programvaren kan være et dårlig produkt som
sådan. Som eksempel kan man ta at
tekstbehandlingsprogrammet ikke har nødvendige eller
tilfredsstillende funksjoner som fotnoter, sidetall mv. eller
at programmet er lite brukervennlig.
Ufullstendige system- eller programløsninger kan
være relevante i forhold til kjøpsrettlige mangler. Som
eksempel kan man ta at dette fører til at programvaren
ikke passer for de formål som tilsvarende program vanligvis
brukes til, Kjl. § 17 annet ledd litra a. Dette krav
innebærer at programvaren skal oppfylle en viss standard
når det gjelder egenskaper. Innenfor denne standard er det
noe rom for kvalitetsforskjeller avhengig av pris mv. Men
programvaren skal alltid kunne brukes til det formål den er
bestemt til. Den skal også ha slike egenskaper som
tilsvarende programvarer normalt har. Som et annet
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eksempel kan man ta at kjøper bare sier hva programvaren
skal brukes til, og ikke spesifiserer programegenskapene
som er nødvendige for dette formål. Selgeren velger derfor
ut den programtype som er best egnet til det nevnte formål.
Dersom programløsningen ikke passer, foreligger mangel,
jfr. Kjl. § 17 annet ledd litra b (som rammer forhold hvor
tingen ikke passer til et bestemt formål som selger måtte
være kjent med).39
Den neste side jeg vil gå inn på, er feil ved selve "arkitekt"løsningen programmet er basert på. Slike feil kan f.eks. gi
seg utslag i at programmet trekker uholdbare slutninger.
Som eksempel kan man ta at regnearket regner galt, at
beslutningsstøttesystemet stiller feil diagnose eller at
tippesystemet regner ut gale odds.
Også feil ved løsningen programmet er basert på, kan
være kjøpsrettslig relevant. Som eksempel kan man ta at
en selger har gitt spesifiserte eller konkrete opplysninger
om programvaren som har innvirket på kjøpet. Dersom
programvaren ikke svarer til disse motiverende
opplysninger, vil dette i utgangspunktet rammes av
mangelsregelen i Kjl. § 18. Dette gjelder først og fremst i de
tilfelle opplysningen om programvaren er uriktig. Men også
opplysninger presentert på en måte som frembringer
villfarelse om programvarens egenskaper eller bruk er
relevant i forhold til Kjl. § 18. Uriktig arkitektløsning kan
også føre til at programmet ikke tilfredsstiller kravet til
vanlig god vare, jfr. Kjl. § 17 første ledd. Dette er naturlig
ettersom kjøper ikke skal stilles dårligere fordi han f.eks.
har valgt å gå til anskaffelse av et regneark i stedet for en
avansert kalkulator.
Den neste side jeg vil nevne, er feil ved brukerveiledningen

OQ

I dette ligger at det ikke må foreligge noen rimelig
unnskyldning for selgers uvitenhet om dette spesielle
formål, jfr. Ot. prp. nr. 80 1986-87 s. 59 sp. 2.
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(dokumentasjonen). Situasjonen her er at programvaren som
sådan i og for seg er tilfredsstillende, men at
bruksanvisningen er for dårlig. Som eksempel kan man ta
at brukerveiledningen er ufullstendig, at den forutsetter
spesiell innsikt eller kompetanse, eller at den ikke står på
norsk.
Krav om god og fyldestgjørende brukerveiledning
gjelder generelt. Dette henger sammen med at
bruksanvisning må ses som en del av selgers
veiledningsplikt. Ettersom kravet gjelder generelt, kan det
muligens være nyttig å se nærmere på hva Høyesterett har
uttalt om kravet til veiledningsplikt ved salg av teknisk
avanserte og kostbare produkter.
Som et eksempel fra Høyesteretts praksis kan man ta
avgjørelsen inntatt i Rt. 1980 s. 1586 (dissens 3-2). Saken
gjaldt hevning av et kjøp samt erstatning. Forholdet var at
det var inngått kontrakt om kjøp av en kran som skulle
monteres på en brukt lastebilchassis tilhørende tredjemann.
Kranen ble avbestilt av kjøper. Under tvil kom Høyesterett
til at kjøper kunne heve, og han fikk også delvis medhold i
erstatningskravet. Ett av momentene det ble lagt vekt på,
var at selger ikke hadde oppfylt sin veiledningsplikt.
Om veiledningsplikten uttalte førstevoterende
(flertallet) som følger (s. 1595):
"En veiledningsplikt fra selgeren er særlig sterkt begrunnet
ved salg av et så teknisk avansert og kostbart produkt.
Etter min mening kan det ikke legges til grunn at ...
[kjøperen] måtte anses like kyndig som ... [selgeren]. Jeg
legger i denne forbindelse ingen vesentlig vekt på den
uklarhet som foreligger med hensyn til hvilke brosjyrer og
annet opplysningsmateriale ... [kjøperen] måtte ha fått. Jeg
finner heller ikke å kunne legge vekt på at ... [kjøperenj i
en lånesøknad ... uttaler at han har satt seg grundig inn i
anvendelse og drift av mobilkraner. ... [Kjøper] har forklart
at denne uttalelse er overdreven, og at den for øvrig gjelder
anvendelse og drift av en ferdig kran. Jeg finner å måtte
legge til grunn at ... [kjøper] ikke var orientert om de
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spesielle komplikasjoner som monteringen ville medføre, og
at ... [selger] ikke kan forutsettes å ha oppfylt sin
vegledningsplikt som selger. Det kan ved denne vurdering
ikke bare legges vekt på de forutsetninger som ... [selger-]
selskapet i Kirkenes måtte ha for å gi vegledning.
Forhandlerapparatet for ... produktene må ses i
sammenheng. ... [Selgeren] i Kirkenes var en del av et
konsern, og ville kunne innhentet opplysninger fra andre
selskaper i konsernet, og også fra hovedforhandleren for ...
produktene i København. Denne måtte også kunne ta
kontakt med den italienske produsent".
Av dommen fra 1980 kan det utledes en generell antagelse
om et strengt krav til selgers veiledningsplikt ved teknisk
avanserte og kostbare produkter. Anvendt i vårt tilfelle
innebærer det at det må stilles strengere krav til
brukerveiledning for datamaskinprogrammer enn ved andre
mer trivielle salgsgjenstander.
Partene i dommen var to handlende. Hensynet gjør
seg gjeldende i større grad når det som her dreier seg om
programleverandører og forbrukere hvor styrkeforholdet er
mer ujevnt. Dersom forbrukeren ikke ville kjøpt
programvaren om han f.eks. hadde kjent til at det krevde
spesiell innsikt mv., og selger burde forstått dette,
innebærer det at selger ikke har overholdt sin
veiledningsplikt.
Kommer man til at det ikke foreligger tilstrekkelige
eller fyldestgjørende opplysninger om bruken av
programvaren, må dette anses som mangel i relasjon til Kjl.
§ 18 første ledd.
Den siste side jeg vil trekke frem, er feil i form av at kjøper
ikke får den faktiske eller rettslige rådighet over
programvaren han berettiget trodde han skulle få. Slike feil
kan innebære at kjøper ikke får utnyttet programvaren på
normal og forventet måte, og kan på nærmere betingelser
anses som mangel, jfr. Kjl. § 41.
Det er en forutsetning for at

74
rettsmangelsbestemmelsen skal komme til anvendelse at det
dreier seg om en rett som tredjemann i utgangspunktet kan
gjøre gjeldende overfor kjøper. Det innebærer at det må
dreie seg om en rett som begrenser kjøpers rett i forhold til
det som gyldig kan avtales også i forbrukerkjøp. Kjl. § 41
inneholder i fjerde ledd en særskilt regel som går ut på at
reglene om rettsmangel i første ledd gjelder tilsvarende ved
tredjemannskrav som bygger på immaterialrett.
Det er imidlertid mulig å avtale at reglene ikke skal
gjelde tilsvarende, og slik avtale kan også inngås i
forbrukerkjøp, Kjl. § 41 fjerde ledd annet pkt. Det synes å
bety at det også i forbrukerkjøp kan avtales at en
tredjemanns opphavsrett ikke skal regnes som rettsmangel.
Eventuelle mangelsbeføyelser kan da ikke kan gjøres
gjeldende.

3.4 Forbrukerkjøperens krav når
datamaskinutrustningen er kontraktsstridig
Kjøpsloven gir i § 30 første ledd en oversikt over hvilke
beføyelser kjøper kan gjøre gjeldende - krav på retting,
omlevering, prisavslag, hevning, erstatning og
tilbakeholdsrett. Disse beføyelsene er ufravikelige, jfr. Kjl.
§ 4 første ledd. I tillegg kan kjøper gjøre gjeldende avtalte
sanksjoner som garantier mv. i den utstrekning disse
beføyelser gir rettigheter ut over det kjøper ellers ville hatt.
Av hensyn til rammene for fremstillingen forutsettes
bakgrunnsretten kjent. Jeg går bare nærmere inn på de
beføyelser som påvirkes av datamaskinutrustningens
særtrekk som formuesgode. For nærmere belysning av
misligholdsbeføyelsene generelt, henvises til alminnelig
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kjøpslitteratur.40

3.4.1 Særlig om avhjelp
Kjøper kan på nærmere betingelser kreve eller måtte godta
avhjelp (retting og omlevering) av mangelen, jfr. Kjl. §§ 34
og 36. Retting er forholdsvis ukomplisert ved datamaskiner.
Reparasjonen vil her skje på samme måte som ved andre
salgsgjenstander. Som eksempel kan man ta at det byttes
ut et defekt kretskort eller lignende. Når det gjelder
datamaskinprogrammer er situasjonen litt annerledes.
Selger har i praksis ingen mulighet for å reparere feil ved
datamaskinprogrammer som omsettes på
forbrukermarkedet. Avhjelp av mangel ved standard edbprogrammer i form av retting kan derfor i utgangspunktet
ikke kreves.
At mangelen ikke kan rettes, innebærer ikke
automatisk at den blir "vesentlig" slik at omlevering eller
hevning kan kreves. Det kan tenkes at kjøper må godta et
prisavslag dersom det gir balanse i forholdet. Som eksempel
på at prisavslag kan være aktuelt, kan man ta at
datamaskinenens kapasitet er redusert. Maskinen kan være
mer langsom enn forutsatt. Det kan også tenkes at hard
disken ikke kan utnyttes fullt ut osv. Dersom kjøper kan
hjelpes med prisavslag i slike tilfelle, må han normalt godta
det.
Ved standard edb-programmer kan prisavslag være
aktuelt f.eks. hvor stavekontrollen i et
tekstbehandlingsprogram ikke fungerer tilfredsstillende,
eller at presentasjonsgrafikken i et regneark ikke holder
mål. Ved slike mangler må kjøper som utgangspunkt godta
prisavslag.

^ Se spesielt Selvig: Kjøpsrett til studiebruk og Woxholth:
Den nye kjøpsloven.
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Dersom mangelen likevel må anses vesentlig, kan
kjøper kreve omlevering, Kjl. § 34 annet ledd. Omlevering
av datamaskiner kan i utgangspunktet skje på samme måte
som ved ting ellers. Det må gjøres modifikasjoner for de
tilfelle hvor datamaskinen ikke kan erstattes med en annen
maskin. Som eksempel kan man ta at det er
konstruksjonsfeil i hele produksjonsserien eller at det er
gitt feilaktige opplysninger, jfr. Kjl. § 18, slik at det ikke
finnes noen maskin som kan oppfylle kravene. Det kan
tenkes at kjøpers krav i slike tilfelle må konverteres til et
økonomisk krav.
Når det gjelder standard edb-programmer kan
omlevering være praktisk i tilfelle hvor det er feil ved
disketten - dvs. ved disketten som sådan, ved
magnestiseringen eller ved dokumentasjonen. Ved rene
programfeil - dvs. programmeringsfeil, feil ved systemeller arkitektløsning samt uriktige eller villedende
opplysninger jfr. Kjl. § 18 - vil ikke selger ha noen
mulighet til å utbedre ved omlevering. Omlevering vil da
bare innebære at kjøper får et nytt eksemplar med de
samme feilene. Den nærmeste mulighet er eventuelt å vente
på at produsenten kommer med en ny release, eller heve
kjøpet i medhold av Kjl. § 37 første ledd.

3.4.2 Særlig om hevning
Kjøper kan på nærmere betingelser kreve hevning av
kjøpet, Kjl. §§ 37 og 39. Ved gjennomføringen av hevning
skal salgsgjenstanden tilbakeleveres i "vesentlig samme
stand og mengde", Kjl. § 66 første ledd. Selgeren skal ha
vederlag for det som overskrider mindre fordeler, Kjl. § 65
første ledd. Kjøper skal få tilbake kjøpesummen og
morarenter fra den dagen selger mottok kjøpesummen, Kjl.
§ 65 annet ledd.
Etter det alminnelige kjøpsrettslige prinsipp er det
kjøpesummen på avtaletidspunktet og ikke kjøpesummen på
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hevningstidspunktet som skal tilbakebetales. Med
tilbakebetaling av den opprinnelige kjøpesum blir oppgjøret
mer ulønnsomt for selger desto lengre tid som går. Dette
kan få en viss betydning fordi prisene på
datamaskinutrustning er jevnt fallende.
Utgangspunktet er at avtaletidspunktet skal legges til
grunn ved tilbakebetalingsoppgjøret. Jeg kan vanskelig se at
datamaskinutrustning bør behandles annerledes enn andre
salgsgjenstander. Spørsmålet har likevel vært omtvistet i
praksis.
Som eksempel kan man ta Forbrugerklagenævnets
avgjørelse D 113. I denne sak krevet kjøperen hevning av
kjøpet under henvisning til at selgeren på tross av fire
avhjelpsforsøk ikke hadde klart å levere en mangelfri
datamaskin. Selgeren bestred at kjøperen kunne heve
kjøpet. Han tilbød ny reparasjon. Tilbudet ble avslått av
kjøperen. Selgeren avviste ytterligere det påståtte
hevningskrav med den begrunnelse at det var skjedd en
kraftig prisreduksjon på selgerens datamaskiner de siste
fem måneder. Dersom kjøperen ville akseptere
tilbakebetaling av den gjeldende lavere pris for
datamaskinene, var selger villig til å slå en strek over
kjøpet. Dette tilbudet ble aw ist av kjøperen som
uakseptabelt.
Forbrugerklagenævnet kom til at det forelå mangel.
Datamaskinen hadde en defekt i den interne
strømforsyning. Det ble lagt til grunn at selger ikke hadde
klart å avhjelpe feilene på en tilfredsstillende måte. Kjøper
fikk på dette grunnlag medhold i kravet om hevning.
Selgeren ble pålagt å tilbakebetale kjøpesummen på
avtaletidspunktet mot utlevering av datamaskinen.

Inntatt i Nørager-Nielsen: Edb-kontrakter s. 214.
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3.4.3 Særlig om reklamasjon
Dersom kjøper ønsker å gjøre beføyelser gjeldende, må han
gi selger melding om hva slags mangel det gjelder innen
rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget
mangelen, Kjl. § 32 første ledd. Mangelen kan i
utgangspunktet bare gjøres gjeldende innen to år etter
overleveringsdagen, Kjl. § 32 annet ledd. Dersom "tingen
eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig
lengre, er fristen for å reklamere fem år", jfr. særregelen for
forbrukerkjøp i Kjl. § 32 tredje ledd annet pkt.
I utgangspunktet vil datamaskinutrustning ofte være
beregnet på å vare "vesentlig lengre", jfr. Kjl. § 32 tredje
ledd.
Når det gjelder datamaskiner, må det antas at de har
like lang levetid som andre varige forbruksgoder som f.eks.
husholdningsapparater, radio, fjernsynsapparater,
stereoanlegg mv. Riktignok skiftes de fort ut, men det kan
ikke være av avgjørende betydning her.
Når det gjelder standard edb-programmer vil disse
antagelig også i de fleste tilfelle ha en lang fysisk levetid.
At leverandøren jevnlig kommer med en ny release, kan
isolert sett ikke være av betydning i forhold til det enkelte
programs antatte levetid. Det relevante her må være hvor
lenge magnetiseringen av sporene kan forventes å holde.
Antagelig vil det variere avhengig av materialene i det
fysiske medium. Men som hovedregel bør magnetiseringen
vare vesentlig lengre enn to år. Det betyr i praksis at det
jfr. Kjl. § 4 som hovedregel ikke kan avtales noen absolutt
reklamasjonsfrist ved forbrukerkjøp av
datamaskinutrustning (Ot. prp. nr. 80 1986-87 s. 81 sp. 2).

3.4.4 Særlig om adgangen til å gå på hjemmelsmannen
Kjøper kan på nærmere betingelser gjøre krav gjeldende
mot selgers hjemmelsmann, jfr. Kjl. § 84 første ledd og Kjl.
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§ 86. Ved omsetning av datamaskinutrustning er det som
regel leverandøren og ikke detaljisten som gir de spesifiserte
opplysninger om datamaskinutrustningens egenskaper og
bruk. Det får i utganr punktet konsekvenser for hva kjøper
kan kreve dekket. At kjøper som regel får et selvstendig
krav mot hjemmelsmannen betyr at han kan gjøre kravet
gjeldende fullt ut. Ellers vil han etter Kjl. § 84 annet ledd
bare kunne gjøre sitt krav gjeldende innenfor den
beløpsgrense som leverandøren har mangelsansvar i forhold
til selger (subrogasjon).42 Etter denne bestemmelse får han
nemlig bare samme rett overfor leverandøren som han ville
fått dersom selger hadde overdratt sitt krav på
leverandøren til kjøperen.

Merk regelen i Kjl. § 84 tredje ledd. Forbrukerkjøpers
krav mot tidligere salgsledd kan ikke tilsidesettes gjennom
ansvarsfraskrivelser mellom leverandør og selger i større
utstrekning enn det kjøpslovens ufravikelige regler tillater.
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KAPITTEL 4. FORBRUKERKJØP OG
FORHOLDET TIL ÅNDSVERKSLOVENS
REGLER

4.1 Generelt
Når man kjøper en salgsgjenstand over disk eller på
postordre, får man normalt eiendomsrett til tingen. I tillegg
får man visse opphavsrettslige beføyelser som er avgrenset
fra opphavsretten (Åvl. kap. 2). Leverandørene av standard
edb-programmer ønsker imidlertid ofte å regulere kundens
bruk av programvaren.
Ett forhold som ofte ønskes regulert, er at
programvaren bare skal brukes på bestemte maskiner eller
maskintyper. Som eksempel kan man ta ERICSSONS
klausul hvor det heter at "De [ikke] må ... benytte
programmet på mer enn en maskin".
Et annet forhold som også gjerne ønskes regulert, er
begrensning av adgangen til eksemplarfremstilling man har
etter åndsverkloven, særlig retten til å fremstille
eksemplarer til privat bruk, jfr. Åvl. §11. Som eksempel
kan man ta SSISoftwares klausul hvor det heter at
"kopiering av dette programprodukt for ethvert formål,
inkludert forretningsmessige forhold, men med unntak av
kopiering for sikkerhetsformål, er et brudd på loven om
kopirettigheter i U.S.A. og i andre land". Her burde man
fortsatt med andre land ... enn Norge. For Avl. § 11 sier
uttrykkelig at enkelte eksemplarer av et offentliggjort verk
kan fremstilles til privat bruk når det ikke skjer i
ervervsøyemed.
Avtalebegrensninger som disse gjør det nødvendig å
gå nærmere inn på spørsmålet om, og eventuelt i hvilken
utstrekning slike begrensninger kan avtales i forbrukerkjøp.
I utgangspunktet må det sondres mellom to typer
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begrensninger - begrensninger i den tingsrettslige
rådighet (bruksrettigheter) og begrensninger i
opphavsrettslige beføyelser man har etter åndsverkloven. De
rettspolitiske hensyn bak bruksrettighetene og de
opphavsrettslige beføyelser er forskjellige. Begrenset
tingsrettslig rådighet er det i utgangspunktet fri mulighet
til å avtale.
Situasjonen er annerledes når det gjelder de
opphavsrettslige beføyelser. Åndsverkloven er resultat av en
interesseaweining mellom opphavsmann og ihendehaver
hvor loven begrenser eiers rett nokså sterkt. Det er derfor
uklart om det er ytterligere adgang til å begrense
ihendehavers rådighet i forhold til de begrensninger som
allerede er gjort i lovgivningen.
På denne bakgrunn er det de eventuelle
begrensninger i opphavsrettslige beføyelser som er
interessant. Jeg går derfor ikke nærmere inn på problemer
omkring bruksrettigheter, men nøyer meg med en
antydning om at slike begrensninger i utgangspunktet må
kunne avtales i den utstrekning ikke annet fremgår av lov
eller rammes av regelen i Avtl. § 36.

4.2. I hvilken utstrekning det er adgang til å regulere
rettigheter til noe forbrukere kjøper
Åndsverklovens bestemmelser gjelder generelt. Loven har
ingen særregler for forbrukere. Spørsmålet må derfor bli om
det generelt er adgang til å avtale andre løsninger enn det
som følger av åndsverkloven. Problemet er om
leverandørene har adgang til å fraskrive eller begrense
kjøpers rettigheter etter loven.
Etter lovens ordlyd skulle det i prinsippet være
adgang til å avtale andre løsninger enn de loven selv gir
anvisning på. Det finnes ingen bestemmelser i
åndsverkloven selv som sier at loven er ufravikelig.
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Åndsverklovens forarbeider er heller ikke direkte til hinder
for avtale. På den annen side er opphavsretten avgrenset i
et eget kapittel med overskriften "avgrensning av
opphavsretten" (kap. 2). En så uttrykkelig avgrensning kan
tale mot avtalefrihet. Lovens ordning bygger på balanse
mellom opphavsmannen og almenhetens interesser. Man
kan derfor si at lovens ordning innebærer en rettspolitisk
innvending mot begrensninger av erververs rettigheter slik
det bl.a. fremgår av annenvoterendes votum (mindretallet)43
i den andre grammofonplatedommen Rt. 1955 s. 536
(dissens 3-2). Spørsmålet dreiet seg her om gyldigheten av
påtrykte klausuler på grammofonplater. Tvisten gjaldt
hvorvidt en utleier fritt kunne spille grammofonmusikk som
underholdning på idrettsstevner, valgmøter og andre
offentlige tilstelninger. Om spørsmålet uttalte
annenvoterende som følger (s. 545):
"Det er etter min mening adskillig som taler for at et
generelt forbud mot offentlig fremføring av
grammofonplater, i den form det er gjort gjeldende av
platetilvirkeme, betegner et slikt brudd på det system som
er etablert i loven om åndsverker av 6. juni 1930, at det
ikke kan tillegges rettsvirkning i forhold til den ankende
part ... Det ligger nær å oppfatte åndsverkloven derhen at
den har ment å gi en vesentlig bindende og uttømmende
lovordning med hensyn til de begrensninger i adgangen til
reproduksjon og offentlig fremføring av åndsverker som skal
gjelde til vern om den ideelle produksjon. De
innskrenkninger i den alminnelige handlefrihet som er
innført på dette felt, er etter lovens system utelukkende
oppstillet til fordel for opphavsmannen og hans eventuelle
rettsetterfølgere. Tilvirkeme av grammofonplater, så vel
som de utøvende kunstnere, er ikke tillagt noen beskyttelse,
og synes derfor i tilfelle å burde være henvist til å skaffe

^ Det er alminnelig antatt at mindretallets standpunkt gir
uttrykk for gjeldende rett.
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seg vederlag for sin innsats på vanlig måte gjennom
innkalkulering i prisen. Ytterligere restriksjoner utover det
som følger av opphavsmannens rett, etablert ved
privatrettslige vilkår eller pålegg, synes det på denne
bakgrunn ikke å være rom for, idet de ville kunne forrykke
lovens system og forfuske de resultater den tilstreber".
Førstevoterende (flertallet) kom likevel til at de påtrykte
klausuler var gyldige. Også i en annen dom inntatt i Rt.
1940 s. 450 kom Høyesterett til at påtrykte klausuler var
gyldige. Men Høyesterett har på ingen måte generelt tatt
stilling til om det er tillatt å fravike lovens løsning.
Spørsmålet om adgangen til å regulere rettigheter
etter åndsverkloven er belyst i NOU 1983:35 s. 63 sp. 1
hvor det heter at:
"Slike forbehold synes å kunne sammenlignes med privat
lovgivningsvirksomhet som lett kan forrykke den
interesseaweining som loven bygger på. Dette synspunkt
har i særlig grad gyldighet overfor forbehold knyttet til
eksemplar av åndsverk som er fremstilt som masseartikler.
For at private forbehold skal være gyldige, må
utgangspunktet være at de er kontraktsmessig vedtatte.
Man kan for så vidt slutte seg til argumentasjonen i
mindretallsvotumet i høyesterettsdommen i Rt. 1955 s. 536".
I denne uttalelse tas det ikke direkte standpunkt til lovens
fravikelighet. Men anvisningen om at slike forbehold må
være "kontraktsmessig vedtatte" tyder på et standpunkt i
retning av at loven ikke direkte er ufravikelig, men at
uttrykkelig vedtagelse er nødvendig.
Hagstrøm44 uttaler seg ikke om åndsverklovens
fravikelighet, men påpeker generelt at avvikende vilkår
bare kan anses bindende i den utstrekning uttrykkelig

^ Hagstrøm: Kan ansvar etter bilansvarsloven fraskrives?
TfR 1982 s. 277 flg.
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aksept foreligger (s. 278):
"Den norske Høyesterett har gått et skritt videre og godtatt
at vilkår kan bli bindende selv om de bare fremgår av
merkingen på en forbruksartikkel, Jfr. Rt. 1940 s. 450 og
Rt. 1955 s. 536 ... Disse avgjørelsene går langt, antagelig
for langt i det de bryter med prinsippet om at avtaler ikke
binder utenforstående, og de åpner for en form for privat
lovgivning om forbruksartikler".
Etter dette må det som gjeldende rett kunne antas at
åndsverkloven ikke direkte er ufravikelig, men at det
kreves særskilt vedtagelse dersom klausulene skal anses
bindende. Lovgivers standpunkt i
interesseaweiningsspørsmålet må føre til at det må særlige
grunner til for å godta andre reguleringer enn de løsninger
åndsverkloven selv anviser. Ved å legge dette til grunn, blir
spørsmålet så om et fornuftig formål begrunner
leverandørenes avtale.
For løsningen av dette spørsmål er det naturlig å ta
utgangspunkt i åndsverklovens bestemmelser, og da især
bestemmelsen om retten til å fremstille eksemplar til privat
bruk (Åvl. § 11) og bestemmelsen om retten til spredning
av eksemplarer blant almenheten (Åvl. § 21). Spørsmålene
jeg skal gå nærmere inn på, er om kopiering til privat bruk
kan forbys, og om utlån, utleie, videreutleie mv. kan forbys.
Retten til kopiering til privat bruk er inntatt i Åvl.
§11:
"Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar
av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike
eksemplar må ikke utnyttes i annet øyemed".
Det er likevel ikke uvanlig at det inntas et generelt
kopieringsforbud ved overdragelse av
datamaskinprogrammer, evt. med unntak for en rett til å ta
sikkerhetskopi. Spørsmålet er om et slikt forbud har noe
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fornuftig formål.
Retten til å ta kopi til privat bruk etter Åvl. § 11 må
antagelig regnes som en tilnærmet allemannsrett. Det betyr
at den som har lovlig tilgang til et eksemplar, fritt kan
kopiere det til privat bruk.
Begrensninger kan etter alminnelig kontraktsrettslige
prinsipper i utgangspunktet bare gjøres gjeldende overfor
den som er avtalepart. Ettersom det ikke er noen
sammenheng eller kobling mellom en kjøpsavtale mellom
leverandør og kjøper og en låneavtale mellom kjøper og
tredjemann, betyr det at avtalen om forbud mot kopiering
ikke kan gjøres gjeldende overfor den som har lånt
eksemplaret. Når en tredjemann har fått lovlig tilgang til et
programeksemplar og kopierer eksemplaret til privat bruk,
vil han således fritt kunne gjøre det i medhold av Åvl. § 11.
På denne måten kommer man derfor ikke
kopieringsproblemet til livs. Forbudet mot kopiering mellom
leverandør og kjøper synes ikke her å være godt nok
begrunnet til å fravike Åvl. §11.
Spørsmålet blir så om det finnes noe annet fornuftig
formål som kan begrunne et generelt forbud mot kopiering.
Når programeksemplaret er kjøpt, skulle det i
utgangspunktet ikke spille noen rolle for leverandøren om
det tas kopier til privat bruk eller ikke. Leverandøren har
fått oppgjør, og han taper i prinsippet ikke noe på at eieren
av programeksemplaret har tilgang til flere kopier. Dette
skyldes hovedsakelig at åndsverkloven selv båndlegger den
enkeltes disposisjonsrett, jfr. Åvl. § 11 første ledd annet pkt.
hvor det heter at "slike eksemplar må ikke utnyttes i annet
øyemed". I prinsippet bør derfor ikke denne kopieringsrisiko
utgjøre noe problem for leverandøren.
Åvl. § 11 kan imidlertid ikke være til hinder for at
man selv tar kopi til privat bruk og selger originalen. At
det i utgangspunktet ikke er noen kvalitetsforskjell på
original og kopi, kan åpne muligheten for at kjøper beholder
kopi til eget bruk og selger originalen. Et ønske om å
unngå omsetning av slike originaleksemplarer i et privat
annenhåndsmarked kan muligens begrunne et forbud mot
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kopiering. Men spørsmålet er om begrunnelsen er god nok i
forhold til utgangspunktet, nemlig at det skal vektige
grunner til for å fravike åndsverklovens løsning. Dette
spørsmål må antagelig løses med utgangspunkt i hvor
attraktivt det vil være å selge originaleksemplaret.
Problemet er om dette vil føre til fare for omsetningens
sikkerhet. Det vil muligens variere avhengig av
programtype, pris og hvor godt det antatte
annenhåndsmarkedet er. Dersom det dreier seg om et
kostbart program med dokumentasjon er det mindre
sannsynlig at kjøper vil ønske å selge originalen enn hvis
det dreier seg om et rimelig spillprogram.
Det synes å være mange usikkerhetsfaktorer her, men
generelt må det vel antas at det ikke vil være noen risiko
for at salg av original skal utgjøre noe stort problem. Dette
synes å måtte resultere i en generell antagelse om at
begrunnelsen for forbud mot kopiering ikke er tilstrekkelig.
Jeg kommer derfor frem til at et forbud mot kopiering til
privat bruk jfr. Åvl. § 11 i alminnelighet ikke kan anses
gyldig.
Dette standpunkt er i samsvar med den alminnelige
oppfetning på området, se nærmere under pkt. 4.3.
Retten til videreoverdragelse er inntatt i Åvl. § 21:
"Når et litterært eller vitenskapelig verk eller et
musikkverk er utgitt, kan eksemplar som omfattes av
utgivelsen, spres blant almenheten eller vises offentlig.
Eksemplar av musikkverk kan likevel ikke uten
opphavsmannens samtykke leies ut til almenheten".
Ved omsetning av datamaskinprogrammer inntas det likevel
n orm a lt k lau su ler om forbu d m ot overdragelse, utlån, utleie

mv. Som eksempel kan man ta WordPerfects klausul
(versjon 5.0) hvor det heter at "du kan overføre din
bruksrett til en annen part. Dette fører til at din lisens
opphører. Du har ikke adgang til å leie ut eller lease
programmet, eller på andre måter overdra retten til å bruke
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programmet, unntatt som beskrevet i dette avsnittet".
Spørsmålet er om et slikt forbud har noe fornuftig formål
som kan begrunne begrensning i forhold til åndsverklovens
regel.
Utgangspunktet er som nevnt at Avl. § 21 på
nærmere betingelser gir rett til spredning av eksemplarer
blant almenheten. Bestemmelsens unntakshjemmel for
musikkverk tolkes antitetisk. Det innebærer at andre verk
enn musikkverk kan lånes eller leies ut.45
Utlån, utleie mv. i kombinasjon med en lovfestet rett
til å ta kopi til privat bruk, synes å innebære en viss risiko
for ukontrollert kopiering. Dette er et argument for å godta
en klausul om slik begrensning. Den enkleste måten å
hindre at tredjemann får lovlig tilgang til et eksemplar,
synes nettopp å være et generelt forbud mot utlån, utleie
mv. Gode grunner taler derfor for å anse en slik klausul om
forbud mot utlån, utleie mv. som gyldig.
Men begrunnelsen kan ikke strekkes så langt at det
generelt skal være adgang til å nekte andre enn én bestemt
person å benytte et datamaskinprogram for hindre at
tredjemann får lovlig tilgang til et programeksemplar. Jo
fler som har lovlig tilgang til et eksemplar, desto sterkere
står begrunnelsen bak forbudet. På den ene side må derfor
dette være et fornuftig formål. På den armen side blir
konsekvensen et betydelig innhugg i normal og forventet

Dette er foreslått endret, jfr. NOU 1986:18 i merknadene
til Åvl. § 21 tredje ledd hvor det på s. 31 sp. 1 sies at det
synes å være grunn til å begrense adgangen til sekundær
spredning etter Åvl. § 21 av datamaskinprogrammer i
maskinlesbar form. Det foreslås derfor inntatt en endring
som følger: "Eksemplar av datamaskinprogram i
maskinlesbar form kan ikke uten opphavsmannens
samtykke leies eller lånes ut til almenheten ... Likestilt
med leie er bytte som drives som organisert virksomhet",
jfr. NOU 1986:18 s. 35 sp. 1. Dette kommer derfor ikke til
å få så stor betydning når loven blir vedtatt og trer i kraft.
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utnyttelse av programmet. For det første vil det medføre at
bare én person i en husstand vil ha rett til å bruke
programmet. For det annet vil et slikt forbud i prinsippet
umuliggjøre nedlasting i nettverk. Dersom de enkelte
terminaler ikke har tilstrekkelig platelagerkapasitet, vil det
i praksis være nødvendig å kunne nedlaste
datamaskinprogrammer i nettverket.
Om normal utnyttelse av datamaskinprogrammet
forutsetter at flere har tilgang til programvaren, må dette
være en rett det ikke kan gjøres inngrep i. Normal og
forventet utnyttelse bør være retningsgivende for i hvilken
utstrekning det er adgang til å forby at tredjemann får
lovlig tilgang til et program eksem plar. Det skal ikke være
nødvendig at man må kjøpe ett eksemplar til hver person
som kan tenkes å bruke det.
Om jeg skal komme med en hovedkonklusjon, må det være
at et forbud mot kopiering til privat bruk jfr. Åvl. § 11, i
alminnelighet ikke kan anses gyldig. Situasjonen synes å
være en annen når det gjelder retten til å begrense
spredningsretten etter Åvl. § 21. Gode grunner taler for å
anse enkelte slike begrensninger gyldige.
Forøvrig må vurderingen skje konkret.
Utgangspunktet for vurderingen bør være at et fornuftig
formål kan begrunne unntak selv om sterke rettspolitiske
hensyn i utgangspunktet taler mot regulering av rettigheter
etter åndsverkloven.
Under enhver omstendighet må det som nevnt kreves
særskilt vedtagelse av vilkårene, jfr. NOU 1983:35 s. 63
sp. 1 og Hagstrøm: Kan ansvar etter bilansvarsloven
fraskrives? s. 278.

4.3. Når avtalen kan anses vedtatt
Spørsmålet om når avtalen kan anses vedtatt, settes på
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spissen når det er uenighet om avvikende vilkår eller
begrensninger skal anses som en del av avtalen eUer ikke.
Problemet er om "shrink-wrap"-klausuler og tear-open
agreements kan anses vedtatte. Dette spørsmål må løses
med utgangspunkt i kontraktsrettens alminnelige regler.
Bindende avtale kommer i stand når et tilbud på nærmere
betingelser vedtas. Med vedtagelse menes at det må
foreligge "svar, som antar tilbudet (akcept)”, Avtl. § 7, jfr.
§ 2. For å få anvendelse i det enkelte tilfelle, må også
standardvilkår som hovedregel være vedtatt av partene som
en del av deres avtale. Det er imidlertid alminnelig antatt
at vilkårene, selv om de ikke er uttrykkelig vedtatt, likevel
kan anses bindende. Dersom vilkårene benyttes så ofte ved
distribusjon av standard edb-programmer at de må anses å
gi uttrykk for handelsbruk (kutyme), kan de bh en del av
avtalen uten hensyn til om uttrykkelig vedtagelse foreligger.
Men dette spørsmål kommer i annen rekke. Jeg går først
inn på spørsmålet om kontraktsmessig vedtagelse. Deretter
ser jeg nærmere på spørsmålet om handelsbruk.
Utgangspunktet for avtalen er at det som skal gjelde i
forholdet mellom dem er det de er enige om. Partene skal
vite hva de har å holde seg til - hvilke rettigheter og
plikter det er i kontraktsforholdet osv. Regelen er bl.a.
begrunnet i hensynet til forutberegnelighet og
omsetningslivets sikkerhet. En part kan således ikke
ensidig komme med modifikasjoner eller tilleggsvilkår til
den inngåtte avtale.
Kravet om enighet innebærer at medkontrahenten i
utganspunktet må forstå hva tilbudet går ut på for at man
skal si at det er kommet til hans kunnskap, jfr. Avtl. § 7.46

Betingelsen om at tilbudet må være kommet til
kunnskap må ses på bakgrunn av avgivers adgang til å
tilbakekalle løftet. Løftet binder ikke avgiver før det er
kommet til adressatens kunnskap, jfr. Avtl. § 7 og re
integra-regelen i Avtl. § 39.
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Det er imidlertid tilstrekkelig at vilkårene er kommet til
kunnskap. Det stilles ikke noe formelt krav om at de må
komme til kunnskap på noen bestemt måte.
Presentasjonsmåten kan likevel i ettertid være avgjørende
for om det kan godtgjøres at medkontrahenten hadde
kjennskap til vilkårene på avtaletidspunktet eller ikke.
Spørsmålet blir så om "shrink-wrap"-klausuler mv. er
kommet til kunnskap ved avtaleinngåelsen. Det første
problemet blir å finne ut hva som kreves for at vilkårene
skal være kommet til "kunnskap".
Noen klare og uttømmende holdepunkter lar seg
vanskelig kartlegge. Dette skyldes hovedsakelig at det synes
å være en svært nær sammenheng mellom det særlige
kravet til vedtagelse (kunnskap) og innskrenkende
fortolkning og urimelighetssensur. Dersom en klausul f.eks.
er byrdefull eller på annen måte urimelig47, vil domstolen
antagelig komme til at den ikke er akseptert av
medkontrahenten slik at den ikke kan regnes som en del av
kontrakten. Hvis det motsatte er tilfellet - at klausulen
ikke er urimelig eller tyngende - vil retten antagelig
komme til det motsatte. Jeg vil likevel gjøre et forsøk på å
fremstille retningslinjer og kriterier for når "shrink-wrap"klausuler kan anses vedtatt.
Utgangspunktet for kravet til kunnskap er at en part
som vet at medkontrahenten bruker standardvilkår har
oppfordring til å gjøre seg kjent med innholdet. Dersom han
ikke vil at de skal legges til grunn, må han si fra før
avtaleslutningen. Gjør han ikke det, kan han ikke senere
høres med at de ikke er vedtatt. Dette utgangspunktet er
lagt til grunn når det gjelder offentlige reglementer

AH

Som et eksempel på urimelig eller tyngende bestemmelse
kan man ta bestemmelser som utelukker eller begrenser en
plikt som leverandøren ellers ville hatt overfor kjøper i
henhold til lov eller avtale. Som et annet eksempel kan
man ta at leverandøren lar kjøper gi avkall på noen av de
rettigheter han ellers ville hatt.
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(Tippedommen Rt. 1978 s. 1019), og som regel også når
vilkårene må anses som agreed documents
(Campingvogndommen Rt. 1973 s. 967).
Fra utgangspunktet er det gjort tildels betydelige
modifikasjoner for standardvilkår benyttet av private
virksomheter. Private vilkår som "shrink-wrap"-klausuler
blir ikke bindende uten videre. Jo mer avvikende vilkårene
er, desto mer kreves av selger for å bringe vilkårene til
kjøpers kunnskap.
Betingelsen for kontraktsmessig vedtagelse av
avvikende vilkår må som utgangspunkt være at den part
som opererer med kontraktsvilkårene må orientere
medkontrahenten på en måte som ikke er til å misforstå
eller eventuelt på annen måte sikre seg at han har grunn
til å gå ut fra at motparten er inneforstått med fravikelse
(NOU 1976:61 s. 24 sp. 1). Dette synes å være et strengt
krav for at vilkårene skal komme til medkontrahentens
kunnskap.
Også i rettspraksis synes dette strenge syn å komme
til uttrykk. I enkelte avgjørelser har domstolene vært meget
forsiktige med å legge begrensninger til grunn. Som
eksempel kan man ta Høyesteretts standpunkt i den første
grammofonplatedom inntatt i Rt. 1940 s. 450.
Spørsmålet i denne dommen var om NRK kunne
kringkaste grammofonplater som grammofonplateselskapet
hadde forsynt med forbud mot benyttelse ved
radioutsending. Retten mente at NRK hadde god grunn til
å gå ut fra at det påtrykkede forbud ikke var et alvorlig
ment forbud, men et forbehold om senere å ta opp deres
rett til å forby kringkasting. Retten kom derfor til at NRK
var berettiget til å kringkaste plater kjøpt før de gjennom
stevning fikk klar beskjed om at The Gramophone Company
Limiteds standpunkt var alvorlig ment. Bare kringkasting
av plater innkjøpt etter stevningstidspunktet ble ansett
rettsstridig, og dermed erstatningsforpliktende. At
stevningstidspunket ble lagt til grunn, forteller om en
restriktiv holdning til hva som skal til for at vilkår er
kommet til medkontrahentens kunnskap, jfr. Avtl. § 7.
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En tilsvarende holdning synes også å komme til uttrykk i
den andre grammofonplatedommen inntatt i Rt. 1955 s.
536. Førstevoterende (flertallet) kom som tidligere nevnt til
at vilkåret fikk rettslig bindende virkning. Annenvoterende
kom til motsatt standpunkt. Om spørsmålet uttalte han
som følger (s. 546):
"Etter min mening må det imidlertid normalt være en
forutsetning at det dreier seg om et virkelig kontraktsvilkår
som er vedtatt av den annen part og etter omstendighetene
kan påregnes gjennomført med de midler som ordinært står
til rådighet i kontraktsforhold. Dette er ikke tilfelle i den
foreliggende sak, der det ikke består noe kontraktsforhold
mellom partene og overhodet ikke kan anses å foreligge
noen vedtagelse fra kjøperens side ... man er kommet
utenfor det område hvor kontraktsrettens regler naturlig
finner anvendelse, når en masseartikkel som
grammofonplater i kraft av tilvirkerens faktiske
monopolstilling påheftes en klausul som skal ha virkning
overfor enhver som på hvilken som helst måte måtte
komme i besittelse av et eksemplar av platen. En slik
fremgangsmåte har etter mitt skjønn mer karakter av
privat lovgivningsvirksomhet enn av utøvelse av myndighet
i kontraktsforhold".
Også en dom om spedisjonsvilkår inntatt i RG 1950 s. 684
kan belyse domstolenes motvilje mot å anse avvikende
vilkår for vedtatt uten at det kan godtgjøres at
medkontrahenten har hatt kunnskap om vilkårene og de
begrensninger de inneholdt.
Spørsmålet i dommen var om ansvarsfraskrivelse
inntatt i transportbetingelsene kunne frita for ansvar. Det
ble konstatert at saksøkeren hadde hatt anledning til å se
en randnote med henvisning til de alminnelige
bestemmelser. Retten antydet således at saksøkeren hadde
hatt foranledning til å undersøke hva denne henvisningen
egentlig innebar. Under tvil kom retten likevel til at den
ikke kunne pålegge saksøker risikoen for dette. Det
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bærende argument var at en så inngripende betingelse som
det her var snakk om, ikke kunne komme til anvendelse så
lenge "det fra saksøktes side ikke er gjort annet for å
bringe dem til medkontrahentens kunnskap enn å la den
nevnte randnote påtrykke sitt forretningspapir. Dette anses
ikke tilstrekkelig til at man kan si at saksøkeren burde
kjent begrensningen" (dommen s. 691).
Etter gjeldende rett stilles det altså strengt krav til
presentasjonsmåten for at avvikende vilkår skal anses
kommet til kunnskap. Dette gjør det nødvendig å gå
nærmere inn på spørsmålet om hvorledes "shrink-wrap"klausuler mv. presenteres. Spørsmålet er om "shrink-wrap"klausuler er presentert på en måte som gjør at de er
kommet til "kunnskap" før avtaleinngåelsen.
Påstanden om at vilkårene skal være kommet til
kunnskap og dermed inngå som en del av avtalen, må
bygge på at kjøper skal gjøre seg kjent med innholdet
gjennom ettiketteringen eller de påtrykte klausuler.
Bakgrunnen for denne antagelse er at kjøper ikke gjøres
særskilt oppmerksom på vilkårene hverken når
programvaren kjøpes over disk eller på postordre. Det
finnes heller ingen henvisninger noe sted som gjør
oppmerksom på at det foreligger slike vilkår, f.eks. i
markedsføring mv.
Vilkårene er gjeme trykket på små etiketter, men
stadig oftere ser man at de også er trykket direkte på
.emballasjen. Betingelsene er i de aller fleste tilfelle synlige.
Som regel er de trykket i forskjellige farver på farvet
bakgrunn. Som eksempel på kombinasjoner kan man ta
hvitt på blått, sort på grått og blått på gull.
Spørsmålet blir så om det at vilkårene er synlige ved
avtaleinngåelsen er tilstrekkelig til at vilkårene er kommet
til kunnskap. Dette spørsmålet må besvares med
utgangspunkt i alminnelige betraktninger. Som eksempel
kan man ta Landos uttalelse om vår holdning til
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standardvilkår48 (s. 355):
"Vi kunder er i almindelighed for svage eller for dovne til
at protestere mod de klausuler, der står med fede typer.
Ofte læser vi dem ikke engang, fordi vi ved, at vi under
alle omstændigheder vil afslutte kontrakten. Vi er sorgløse,
fordi der er en rimelig chanse for, at de ulykkelige
hændelser, som de byrdefulle klausuler drejer sig om, aldrig
vil indtræffe ... Yderligere kan de fleste mennesker ikke
fuldtud forstå de almindelige betingelser i deres kontrakter.
At udforme en kontrakt på en sådan måde, at den på
samme tid er forståelig for den adhædrende part og
tilfredsstillende for stipulanten er meget vanskeligt. Det er
ikke lettere end at lave forståelige og gode love. Selv
klausuler, skrevet med fede typer kan være vanskelige at
forstå".
Denne uttalelse må tillegges betydning som et argument
mot at vilkårene er kommet til kunnskap ved at de kun er
tilgjengelige på avtaletidspunktet. En slik antagelse styrkes
også av Lunds syn på kontraktsmessig vedtagelse49 (s. 74):
"Selv om kjøperen har kjent vilkårene, kan de ikke anses
for vedtatt, dersom han ikke også har forstått at de
representerer en innskrenkning i hans rettigheter. Først da
har han en mulighet for å vurdere sin risiko".
Når det gjelder overraskende og tyngende vilkår, dvs. vilkår
som i sterk grad avviker fra deklaratoriske regler, mener

L an do: Standardkontrakter, et forslag og et perspektiv

TfR 1966 s. 345.
^ Lund: Noen betraktninger vedrørende avtaler og kutymer
i sivilt kjøp TfR 1962 s. 64. Artikkelen ble skrevet før
kjøpslovens regler om forbrukerkjøp ble vedtatt og trådte i
kraft.
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Lund det er berettiget å gå enda lenger. Som eksempel på
vilkår som rammes av denne uttalelse kan man ta
klausuler som avskjærer rettigheter kjøper ellers ville hatt
(s. 75):
"For at slike vilkår skal være avtalt, og dermed sette
kjøpsloven til side, må for det første kjøperen positivt ha
kjent vilkårene. Det må videre gå klart fram av disse, eller
uttrykkelig være påpekt, at de representerer en
innskrenkning av hans rettigheter. At vilkårene i sin
språklige utforming er klar, og faktisk er lest og språklig
forstått av kjøperen, bør ikke være nok. Kjøperen må også
være klar over at han gir avkall på sine rettigheter".
Om disse uttalelser skal tillegges vekt betyr det at man i
praksis må stille skjerpet krav til presentasjonsmåtene av
"shrink-wrap"-klausuler. Spørsmålet blir så hvilke krav som
må stilles for at "shrink-wrap"-klausuler skal oppfylle
kravet til uttrykkelig aksept på avtaletidspunktet.
Dette spørsmål kan besvares med utgangspunkt i
rettens standpunkt i RG 1950 s. 684. Det må være samsvar
mellom måten vilkårene presenteres på og hvor inngripende
de enkelte vilkår er.
"Shrink-WTap"-klausulers vilkår er normalt
inngripende. Det ser man dels ved at de utelukker eller
begrenser plikter som leverandøren ellers ville hatt, og dels
ved at leverandøren lar kjøper gi avkall rettigheter han
ellers ville hatt. Det bør derfor i utgangspunktet oppstilles
et krav om at "shrink-wrap"-klausuler bare kan anses
særskilt vedtatt dersom kjøper muntlig gjøres spesielt
oppmerksom på vilkårene av detaljisten — forbrukere
stiller med et annet utgangspunkt enn handlende. Man kan
vanskelig oppstille krav om at kjøper skal være kjent med
bransjen.
En slik regel vil imidlertid ikke kunne følges
konsekvent i praksis. I datavarehus og andre
selvbetjeningsbutikker er omsetning og priser basert på at
kjøper skal klare seg selv. Også når standard programvare
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selges på postordre skjer omsetningen uten spesiell
direktekontakt mellom kjøper og selger. Jeg vil derfor gjøre
et forsøk på å oppstille enkelte minstekriterier for krav som
bør stilles til presentasjonsmåten.
Først og fremst bør det stilles særskilte krav til
markedsføringen av datamaskinprogrammer. Kjøper har
krav på å vite ikke bare hva slags prudukt han kjøper, men
også hvilke rettigheter og hvilken rådighet han har. Her er
det leverandørsiden som må begrunne hvorfor viktige
opplysninger ikke skal med, jfr. Mfl. § 350 hvor det heter at:
"Det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende framstilling
som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet
av varer, tjenester eller andre ytelser, når framstillingen
ikke gir forsvarlig eller tilstrekkelig veiledning eller trekker
inn uvedkommende forhold, og derfor må anses urimelig.
Det samme gjelder enhver annen framgangsmåte som kan
ha slik betydning for etterspørsel eller tilbud, dersom den
utnytter forbrukers mangelfulle erfaring eller kunnskaper,
og derfor må anses urimelig".
Det bør også stilles strenge krav til kontraktformens
egnethet. Kontraktsformen som velges må være egnet til å
oppfordre kjøper til å sette seg inn i vilkårene. Denne
betingelse er bygget på Høyesteretts standpunkt i
pakkseddeldommen inntatt i Rt. 1968 s. 1188.51 Saken

^ Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår av
16. juni 1972 nr. 47.
c1

Kriiger kritiserer pakkseddeldommen i En dom om
rutinemessige eiendomsforbehold LoR 1969 s. 321. På s. 327
sp. 2 heter det at "det synes hevdet over enhver tvil at
kontraktsparter i kjøpsforhold som i andre kontraktsforhold
meget vel kan bli ansett bundet at vilkår som de ikke har
uttrykkelig samtykket i, enten hvor vilkårene er ensidig
stillet eller hvor de overholdet ikke er formidlet".
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gjaldt spørsmål om gyldigheten av et eiendomsforbehold
som var påtrykket en pakkseddel. Selgeren fikk ikke
medhold i at vilkåret om eiendomsforbehold var gyldig. Om
gyldighetsspørsmålet heter det som følger (s. 1193):
"Det er nok for meg å peke på at pakkseddelens funksjon i
avviklingen av kjøpet ikke gjør det naturlig å vente at den
brukes som formidler av slike klausuler. Kjøperen hadde
ingen foranledning til å ordne sin rutine ved
varemottagelsen med dette for øye".
Kontraktsformen skal være av en slik art at kjøper forstår
at det er et virkelig kontraktsvilkår som kan påregnes
gjennomført, jfr. også Rt. 1940 s. 450 og Rt. 1955 s. 536.
Minstekravet må være at kjøper oppfatter at det dreier seg
om noe mer enn et tilfeldig vedlegg. "Shrink-wrap"klausuler er til forveksling lik brukerveiledninger, reklame
for supplerende produkter mv. Etter min personlige mening
er de derfor ikke særlig egnet til å inneholde avvikende
vilkår.
Det bør også stilles strengt krav til vilkårenes
synlighet. Utgangspunktet må være at oppsettet skal
fremstå som lojalt overfor medkontrahenten. Vilkårene må i
alminnelighet anses som lite synlige når de er trykket i

Uttalelsen får imidlertid ikke så stor betydning for spørsmål
om vedtagelse av "shrink-wrap"-klausuler. For det første tar
den ikke sikte på vilkår som sterkt avviker fra
bakgrunnsretten slik de stipulerte vilkår i "shrink-wrap"klausuler normalt gjør. For det annet må den ses i lys av
hans senere uttalelse i Norsk kjøpsrett s. 31 hvor det
presiseres at selger ikke ensidig kan "supplere" fremsendte
leveringsvilkår med klausuler vedlagt produktet eller
fakturaen slik det ofte skjer ved omsetning av
datamaskinprogrammer. Kritikken av dommen får derfor
liten betydning i forhold til kontraktsmessig vedtagelse av
"shrink-wrap"-klausuler.
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mer eller mindre tilfeldig valgte farver på farvet bakgrunn.
Hvit skrift på blå bakgrunn gir liten følelse av at man står
overfor inngripende kontraktsvilkår. Det bør derfor kreves
at vilkårene trykkes på et særskilt formular i farver som er
egnet til å gjøre kjøper oppmerksom på at dette er
kontraktsvilkår.
Et naturlig krav er også at det stilles et strengt krav
til vilkårenes leselighet. Man kan ikke forutsette at kjøper
hverken ønsker eller har tid til å arbeide seg møysommelig
gjennom omfattende vilkår i butikken. Vilkårene bør derfor
være trykket i såpass stor skrift at kjøper tar seg tid til å
lese vilkårene. Minstekravet må være at vilkårene er
trykket i så fete typer at de lett kan tydes uten briller.
Man bør kreve at vilkårene er såpass leselige at de gir
kjøper en oppfordring til å sette seg nærmere inn i hva de
går ut på.
Mange standard edb-programmer importeres, og har
derfor vilkår på et annet språk. I utgangspunktet er det
vanskelig å stille et absolutt krav om at vilkårene må være
på norsk. Men det synes å være gode grunner for å innta
en skeptisk holdning overfor avvikende vilkår på fremmed
språk, ihvertfall når programmet forøvrig er oversatt til
norsk.
Under enhver omstendighet bør det kreves at
begrepsbruken er lettfattelig og presis slik at innholdet ikke
fremstår som tvetydig og vanskelig tilgjengelig. Kort sagt
skal det være problemfritt å sette seg inn i hva
betingelsene går ut på.
At betingelsene er i overensstemmelse med
ufravikelige lovregler skal være en selvfølge!
I den utstrekning disse synspunkter tillegges
betydning, betyr det at presentasjon i form av
tilgjengelighet (synlighet) på avtaletidspunktet taler mot at
vilkårene er kommet til kunnskap. Et ytterligere moment
mot at tilgjengelighet er tilstrekkelig for kunnskap, er at
denne situasjon snarere har flere likhetstrekk med
påbudsreglene enn tilbudsreglene.
Som man vet, virker påbud som hovedregel alt fra de
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er "kommet frem", dvs. når man må regne med at
adressaten umiddelbart vil gjøre seg kjent med innholdet.
Begrunnelsen bak denne regelen er at en annen ordning
ville gjøre det for lett å unngå ubehagelig innhold.
Tilbudsreglenes og påbudreglenes ulike karakter må etter
mitt skjønn føre til at man må skille mellom kravene til at
vilkårene er "kommet frem", dvs. at de er tilgjengelige, og
kravene om at de skal være kommet til "kunnskap". Selv
om man ofte i praksis har måttet akseptere uttynnede
former for avtaleslutninger på massemarkedet, mener jeg de
beste grunner taler for å være varsom når vilkårene som
her gjør inngrep i kjøpers rettigheter.
Om jeg skal trekke noen konklusjon, må det på denne
bakgrunn bli at det at vilkårene foreligger på
avtaletidspunktet og er tilgjengelige ikke kan være
tilstrekkelig til at det kan presumeres at vilkårene er
kommet til kunnskap, jfr. Avtl. § 7.
De kan derfor ikke anses kontraktsmessig vedtatte, og
er ikke rettslig bindende.
Dette standpunkt er i hovedsak overensstemmende
med den alminnelige oppfatning på området, se f.eks. NOU
1986:18 s. 13, Bing: Opphavsrett og edb CompLex 2/85 s.
78, Blomquist: Overdragelse a f ophavsrettigheder s. 101,
Blume: Shrink Wrap Klausuler - en Løsningsmodel? NER
3/87 s. 279 på s. 283, Stensaasen: Rettslig vern av edbprogrammer og databaser s. 164, Vyrje: "Shrink-wrap"
klausuler LoR 1986 s. 47 på s. 52.
Spørsmålet blir så om "shrink-wrap" vilkår benyttes i så
stor utstrekning at de må anses å gi uttrykk for
handelsbruk, slik at uttrykkelig vedtagelse likevel ikke er
nødvendig for at de legges til grunn.
Med handelsbruk (kutyme) tenker man normalt på
forhold som kan angi handlingsregler for hvorledes
rettsforholdet skal gjennomføres mellom partene når ikke
\
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avtalen selv løser spørsmålet. Sagt med Kristen Andersen52
s. 27 er kutymen ”en skikk og bruk som har fått slik
stabilitet og utbredelse at det kan bli aktuelt å legge den til
grunn for tolkningen eller utfyllingen av en
kjøpekontrakt".53
Problemet er om "shrink-wrap"-klausuler blir
bindende fordi de ofte vedlegges programvaren. Dette
spørsmål må løses med utgangspunkt i hva som faller inn
under handelsbruk-betegnelsen.
Handelsbruk-betegnelsen er nokså vid, og det synes å
være usikkerhet omkring spørsmålet om faktisk brukte
avtaleklausuler regnes som kutyme. Antagelig må man
sondre mellom avtaleklausuler som har vært inntatt i
avtaler, men som ikke er blitt prøvet i praksis på den ene
side (avtaleslutning), og handlemåter som er blitt lagt til
grunn ved gjennomføring av avtaler, og som stemmer med
standardvilkårene som har vært inntatt i de konkrete
avtalene (avtaleforhold).
Minstekravet for at avtaleklausulene skal regnes som
handelsbruk må være at det kan føres bevis for at de er
alminnelig fulgt. Etter alminnelig språklig forståelse synes
det unaturlig å snakke om at vilkårene er alminnelig fulgt
(derav handels6rw&J med mindre de har vært av konkret
interesse for løsningen av tvister. Når standard edbprogrammer omsettes over disk er det vanskelig å
kontrollere om vilkårene overholdes. Det skyldes bl.a. at
programleverandøren ikke vet hvem medkontrahenten er.
Såvidt vites, har det da heller ikke vært noen tvist omkring
"shrink-wrap"-klausulers vilkår ved disksalg. Man kan
derfor ikke si at de har vært lagt til grunn som
handélsbruk.
rn

Kristen Andersen: Norsk kjøpsrett i hovedtrekk.
ro

Se nærmere om handelsbruk Aarbakke: Kutymen som
rettskilde TfR 1965 s. 432. Se også Gustad: Kjøp og salg s.
22 til 26.
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Situasjonen er noe annerledes når standard edbprogrammer selges på postordre (katalogsalg). I slike tilfelle
vet programleverandøren hvem medkontrahenten er. Men
heller ikke her har det vært tvister hvor "shrink-wrap"vilkårene har vært lagt til grunn. Man kan derfor etter min
mening vanskelig si at "shrink-wrap"-klausuler er brukt i
den forstand at det kan dokumenteres at de er alminnelig
fulgt - klausulene er ikke blitt praktisert, og det er
tvilsomt om de i det hele tatt er i samsvar med privatfolks
innstillinger og forventninger.
Et ytterligere motargument er at de heller ikke synes
å gi noe klart mønster å dømme etter. Til det er deres
innhold for lite homogent. Så langt jeg kan se, taler dette
mot å anse "shrink-wrap"-klausuler som handelsbruk.
Under enhver omstendighet er det ikke sikkert at
"handelsbruken" vil bli lagt til grunn. I alminnelighet er
man særlig varsom med å legge kutymer til grunn der de
er utarbeidet av den ene side, jfr. Kristen Andersen s. 31:
"Det hender at kutymene skyldes en ensidig
interesseivaretagelse fra en enkelt partsgruppes side. Det er
fortrinnsvis tilfelle i bransjer hvor den ene partsgruppe,
f.eks. selgerne, er organisert, mens den annen, kjøperne,
ikke er det. Når situasjonen er denne, er det en
nærliggende fare for at selgerne i kraft av den maktstilling
deres organisasjon gir dem, har sørget for å prege
kutymene i sitt bilde. Overfor den slags kutymer er
domstolene på vakt".
Domstolene har gjennom sitt hovedansvar for utviklingen av
rettsreglene på kontraktsfeltet vært skeptiske til å legge
handelsbruk til grunn med mindre den gir uttrykk for en
god regel. Det henger sammen med at dommeren normalt
anser seg berettiget, men ikke uten videre forpliktet til å
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dømme i samsvar med handelsbruk.54 Domstolenes oppgave
er å unngå dårlige løsninger. Derfor vil uheldige kutymer
sjelden tillegges betydning i det hele tatt. Eventuelt blir de
satt til side dersom vilkårene i Avt. § 36 er oppfylt.
"Shrink-wrap"-klausuler er så godt som unntaksfritt
utarbeidet av leverandørsiden. Av følgende eksempel
fremgår at klausulene i store trekk kan favorisere
leverandørene som gruppe:
"ERICSSON garanterer at disketten(e) som bærer
programmet ikke lider av materialfeil eller produksjonsfeil
ved vanlig bruk i et tidsrom på nitti (90) dager fra
leveransen til Dem i følge Deres kvittering. ERICSSON
garanterer imiddlertid ikke at funksjonene som inneholdes i
programmet oppfyller Deres krav eller at driften av
programmet skjer uten forstyrrelser eller feil ... BORTSETT
FRA DEN UTTRYKKELIGE GARANTIEN SOM FREMGÅR
OVENFOR ... LEVERES PROGRAMMET SLIK DET ER,
UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN
UTTRYKKELIG ELLER STILLTIENDE, HERUNDER
BL.A. UNDERFORSTÅTT GARANTI OM HOLDBARHET,
ANVENDBARHET ELLER KOMMERSIELL
HENSIKTSMESSIGHET. HELE RISIKOEN FOR
PROGRAMVARENS KVALITET OG VIRKNING BÆRES
AV DEM. VISER DET SEG AT PROGRAMVAREN ER
DEFEKT, VIL ALLE UTGIFTER TEL NØDVENDIG
SERVICE, REPARASJON ELLER JUSTERING MÅTTE
BÆRES AV DEM (IKKE ERICSSON ELLER ERICSSONFORHANDLER)".
Det kan neppe antas at det ovenfor nevnte eksempel vil
anses som en god alminnelig regel. Til det er
leverandørsiden favorisert i for stor utstrekning. Ønsket om
et balansert forhold vil derfor antagelig føre til at en slik

^ Se nærmere om domstolenes holdning til kutyme i
Kristen Andersen: Norsk kjøpsrett i hovedtrekk s. 30.
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"kutyme" ikke ville legges til grunn i en konkret sak.
Så langt jeg kan se, bør man bare legge "shrinkwrap"-klausuler til grunn dersom de enten innebærer at
partenes rettigheter og forpliktelser får et innhold som
stemmer med deres forventninger eller at resultatet ellers
blir tilfredsstillende. Foreløpig er ingen av disse elementer
særlig fremtredende ved "shrink-wrap"-klausuler. Om det
skal trekkes noen konklusjon, må det derfor være at man
kan se bort fra at "shrink-wrap"-klausuler blir bindende
som handelsbruk.
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KAPITTEL 5. ANGREFRIST OG EDBANSKAFFELSER

5.1. Innledning
Katalogsalg (postordre) byr ikke på særlige problemer når
salget skjer til næringsvirksomhet. Her gjelder
utgangspunktet om at partene selv kan bestemme
rettighetene og pliktene i forholdet, NL 5-1-2. Situasjonen
er noe annerledes i de tilfelle slikt salg skjer til forbrukere.
For forbrukerkjøp finnes en særlov som regulerer nærmere
bestemte omsetningsmåter, jfr. lov om angrefrist av 24.
mars 1972 nr. 11.
Loven om angrefrist ved visse avtaler om
forbrukerkjøp gir kjøperen på nærmere vilkår en ufravikelig
rett til å fragå kjøpsavtaler. Angrefristen er i
utgangspunktet 10 dager fra kjøperen mottok tingen og et
formular som tydelig opplyser om kjøperens rett etter loven
(angrefristformuar).
De nærmere vilkår for når reglene om angrefrist kommer
til anvendelse er inntatt i Afrl. § 1:
"Loven gjelder når kjøperen inngår avtale eller inngir
kjøpetilbud (ordre) om forbrukerkjøp, enten
a) i nærvær av selgeren eller hans representant på annet
sted enn et fast utsalgssted for selgeren eller
representanten, eller
b) ved telefonsamtale etter initiativ og oppringing fra
selgeren som ledd i telefonsalgsvirksomhet, eller
c) ved postordresalg.
Loven gjelder ikke
a) når den samlede kjøpesum eller bindende leiesum
innbefattet frakt- og tilleggskostnader er under 200 kroner,
b) kjøp av matvarer, eller
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c) bestilling av på forhånd ikke fastlagt omfang som ledd i
medlemsskap i klubber ol."
Datamaskinprogrammer lar seg kopiere svært enkelt. En
ufravikelig returrett kan innebære en risiko for en ikke helt
ubetenkelig virksomhet blant forbrukere.
Returretten åpner i prinsippet for anskaffelse av
betydelige mengder programvare mot en kostnad som svarer
til kopieringskostnader og returporto.
Konsekvensen av en slik mulighet skaper et behov for
å avklare i hvilken utstrekning reglene om angrefrist
kommer til anvendelse på standard edb-programmer.

5.2. R ettspolitiske hensyn bak reglen e om
fragåelsesrett o g form ålet m ed loven
Fra det prinsipielle utgangspunkt om avtalefrihet, NL 5-1-2,
er den praktiske grense for avtalefrihet i stor utstrekning
trukket gjennom ufravikelige lovregler.
De ufravikelige reglene om angrefrist må ses på
bakgrunn av spesielle omstendigheter ved irregulære
omsetningsmåter. I normalsituasjonen — kjøp over disk inngår forbrukere kjøp hovedsakelig på eget initiativ. De
har da i prinsippet mulighet for å foreta et valg på basis av
å sammenholde varenes pris og kvalitet.
Situasjonen er annerledes i tilfelle hvor selger tar
initiativ til salget. I slike tilfelle er kjøper ofte ikke
forberedt, og kan derfor være særlig påvirkelig overfor
salgsargumenter. Det er følgelig en viss risiko for at
forbrukeren kjøper en vare kan kanskje ikke hair råd til
eller egentlig ikke har lyst på.
Særlig påvirkning fra selger gjør det nødvendig å
beskytte forbrukere mot salg som skyldes en uoverveiet
innskytelse. Behovet for beskyttelse må ses i sammenheng
med endringen i retning av full liberalisering av adgang til
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handelsvirksomhet utenom fast utsalgssted, hvor handel
som hovedregel er tillatt i alle former og for alle vareslag,
jfr. lov av 6. juni 1980 nr. 21 (Handelsloven).
Selgere skal ikke kunne basere sin virksomhet på
salg til forbrukere som egentlig ikke ønsker å kjøpe tingen.
Dette er så viktig at lovgiver har sett det som sin oppgave
å sikre at kjøpet inngås hovedsakelig fordi kjøperen har
bruk for varen og ikke på grunn av måten den er solgt på
(Innst. O.X 1971-72 s. 15 sp. 1). Etter Departementets
mening kan en lovfestet betenkningstid tjene som en
beskyttelse av kjøperen og bidra til mer likestilt posisjon
mellom partene ved å nøytralisere uheldige utslag av
direktesalgsvirksomhet (Ot. prp. nr. 14 1971-72 s. 16 sp. 2).
Målsetningen med angrefristloven er at den skal gi et
særlig vern mot oppsøkende former hvor salgspåvirkning er
større enn vanlig. Den skal i denne sammenheng også
motvirke utilbørlige salgsmetoder. Loven skal kompensere
for kjøpers dårlige mulighet til å undersøke varen. Den skal
også kompensere for forbrukerens manglende mulighet til å
vurdere og sammenligne pris og kvalitet med konkurrerende
produkter i markedet. Reglene om angrefrist skal også
bidra til at eksisterende forbrukerlovgivning blir fulgt. I
tillegg skal reglene medvirke til at det ikke blir
vanskeligere for kjøper å nå frem med reklamasjoner (Ot.
pr. nr. 53 1982-83 s. 9 sp. 1).

5.3 Generelt om fragåelsesretten

5.3.1. Angreretten
Angrefrist er en tidsbegrenset rett til å fragå kjøpsavtalen.
Retten til å fragå avtalen er spesielt interessant i forhold til
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datamaskinprogrammer. Det er svært attraktivt å kopiere
standard edb-programmer. Som det fremgår under pkt. 2.3.
regner man med at det tas en kopi for hvert
datamaskdnprogram som selges.
I dag benyttes bare lovlig tilgang til
programeksemplar ved lån eller bytte. Det innebærer at
man bare kan få tilgang til programeksemplarer som
allerede sirkulerer i omgangskretsen.
Men angrefristloven gir lovlig tilgang til all
programvare som selges på måter som faller inn under
angrefristloven. Det betyr at man i prinsippet kan tilegne
seg programvare man ellers ikke har tilgang til. Denne
forbindelseslinje mellom datamaskinprogrammer og
angrefristloven gjør det svært interessant å se nærmere på
reglene om returretten.
Utgangspunktet er at kjøper må fragå avtalen innen
ti dager etter at han fikk salgsgjenstanden og
angrefristformularet, Afrl. § 3 første og annet ledd. Fristen
løper således ikke i noe tilfelle før mottagelsen av korrekt
utfylt angrefristskjema.
Selger har plikt til å overlevere et formular som klart
og tydelig redegjør for hvilke rettigheter kjøper har, jfr.
Afrl. § 4. Dette er det viktigste punkt i
angrefristlovgivningen. Regelen om selgers informasjonsplikt
skal sikre at forbrukeren gjøres oppmerksom på
rettighetene han har etter loven. Dersom selger ikke
overholder denne plikt, anviser angrefristloven selv en egen
streng, ufravikelig sivilrettslig sanksjon. Etter Afrl. § 3
annet ledd annet pkt. anses ikke kjøper bundet av avtalen.
At informasjonsplikten er gjort til direkte vilkår for at
kjøper skal bli bundet av avtalen må ses som et uttrykk for
den vekt man har lagt på å sikre at kjøpere virkelig blir
gjort kjent med, og gitt mulighet til å utnytte det
beskyttelsessystem loven stiller til rådighet (Ot. prp. nr. 53
1982-83 s. 34 sp. 2).
Overtredelse av informasjonsplikten kan også falle inn
under strafferettslige sanksjonsregler. Utilstrekkelig
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veiledning mv. rammes av Mfl. § 355, hvilket betyr at
straffereglen i Mfl. § 17 kommer til anvendelse. Forholdet
faller også inn under regelen i Handelsl. § 1-3, annet ledd56
fordi brudd på informasjonsplikten vil være i strid med "god
forretningsskikk". Det betyr at regelen om straff i Handelsl.
§5 -1 også kommer til anvendelse.
Det er satt en absolutt siste frist på tre måneder,
Afrl. § 3 annet ledd annet pkt. Fristen er satt av hensyn til
økte oppgjørsproblemer ved ugyldighet som påberopes etter
lang tid. Fristens lengde må ses på bakgrunn av at
forutsetningen ved oppgjør etter Afrl. § 5 er at det ikke
skal svares vederlag for bruk.

5.3.2. Forbrukerkjøp og forbrukerleie
Forbrukerkjøp og forbrukerleie er nærmere definert i Afrl.
§2 :
"Med forbrukerkjøp eller forbrukerleie menes her kjøp eller
leie fra yrkesselger eller yrkesutleier i denne egenskap av
ting som etter forholdene framtrer hovedsakelig til personlig
bruk for kjøperen eller leietakeren, hans husstand eller
omgangskrets eller til deres personlige formål ellers".
Etter lovens ordlyd er kravet til forbrukertilknytning
hovedsakelig formulert på samme måte i alle
forbrukerrelaterte lover. Uttrykksmåten er brukt i såpass
stor utstrekning at det er dannet et fast mønster for hva
som er forbrukerkjøp. Det er derfor naturlig å forutsette at
forbrukerbegrepet tolkes på samme måte i forhold til alle de

^ Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår av
16. juni 1972 nr. 47.
Cf ?

Lov om handelsvirksomhet av 6. juni 1980 nr. 21.
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aktuelle bestemmelser. Jeg ser derfor ingen grunn til å gå
nærmere inn på forbrukerkjøpskriteriene, men nøyer meg
med å antyde at synbarhets kriteriet eventuelt kan innebære
en liten praktisk forskjell.
Man kan ikke se bort fra at det som er synbart for
selger ved kjøp over disk ikke vil være synbart ved
postordrekjøp. Det kan resultere i at kjøpet i det ene tilfelle
anses som forbrukerkjøp, mens det i det andre tilfelle vil
falle utenfor forbrukerkjøpsreglene.
Ellers henvises til det som allerede er sagt i kapittel
to om forbrukerkjøpsreglenes anvendelse ved edbanskaffelser. Det er her tilstrekkelig å fastslå at salg av
datamaskinprogrammer til forbrukere reguleres av
angrefristlovens ufravikelige regler når salgsmåtene er
postordresalg, salg utenfor fast utsalgssted og telefonsalg.

5.3.3 Salgsmåtene
Salgsmåtene som faller innenfor angre fri stlo ven er
postordresalg, salg utenfor fast utsalgssted og telefonsalg.
Postordresalg er nærmere definert i Afrl. § 2 annet ledd:
"Med postordresalg menes kjøp av ting som skal sendes til
kjøperen, dersom selgeren i katalog, brosjyre, annonse eller
annen markedsføring har tilbudt å sende tingen etter
skriftlig eller telefonisk bestilling og kjøperen har bestilt på
denne måte".
For at det ikke skal være tvil om hva som skal regnes som
postordresalg, går man i forarbeidene noe nærmere inn på
grensegangen mellom postordresalg og bestilling som ikke
faller inn under postordresalg-betegnelsen. Etter
Departementets mening er det tilstrekkelige krav til
"systematisk" postordrevirksomhet at salgsformen —
sending av varen etter skriftlig eller telefonisk bestilling —
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direkte tilbys i markedsføringen. Det er altså i
utgangspunktet ikke nok at virksomheten har oppgitt
adresse og telfonnummer i en annonse (Ot. prp. nr. 53
1982-83 s. 18 sp. 2).
På denne bakgrunn er det klart at katalogsalg av
datamaskinutrustning til forbrukere faller inn under
angrefristlovens virkeområde. Som eksempel på slikt
katalogsalg kan man ta Data varehusets distribusjon av
kataloger. Medio mai 1989 fikk jeg opplyst at det ble
distribuert ett sted mellom 70 og 80 000 kataloger på
landsbasis. Flere salg ble sluttet på denne måten, men uten
at man var klar over forbindelseslinjene til angrefristlovens
ufravikelige regler. Gjennom forespørselen rettet til
Datavarehusets representant var det tydelig at bransjen
hverken var kjent med angrefristlovens ufravikelige regler
eller at katalogsalg falt inn under postordrekjøp.
Det er også klart at flere salg på bakgrunn av
annonser i data-tidsskrifter faller inn under angrefristloven.
Som eksempel kan man ta annonser som gir oversikt over
hvilke datamaskinprogrammer som distribueres, hva de
koster, samt bestillingsseddel eller telefonnummer.
Salg utenfor fast utsalgssted er ikke definert i loven. Men
av forarbeidene fremgår at begrepet i utgangspunktet
omfatter alle salg utenfor fast utsalgssted (Ot. prp. nr. 14
1971-72 s.12 sp.l).
For at noe skal regnes som fast utsalgssted må det
være en viss kontinuitet over forholdet. I tillegg må det
helst dreie seg om sammenhengende bruk over tid. Salg på
messer og basarer, under turer og selskapelige
sammenkomster, på arbeidsplassen osv. faller inn under
angrefristloven. Kiosker, boder, telt og lignende anordninger
k an i visse tilfelle regn es som fast u tsalgssted selv om det

er midlertidig oppført og lett kan flyttes.
Det forutsettes i forarbeidene at den nærmere
grensegang for uttrykket fast utsalgssted i tvilstilfelle
foretas av domstolene.
Også dette alternativ er interessant i forhold til
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datamaskinutrustning. Det er ikke uvanlig at slik
utrustning selges på messer og under demonstrasjoner av
produktene. Som eksempel kan man ta at Commodore for
en tid tilbake hadde salgsmesse utendørs i Spikersuppa i
Oslo. Heller ikke her var man klar over angrefristlovens
anvendelse.
Telefonsalg er heller ikke definert i loven, men av
forarbeidene fremgår at man har ment å regulere de tilfelle
hvor telefonen brukes som et salgsinstrument for å slutte
salg (Ot. prp. nr. 53 1982-83 s. 15 sp. 1). Angrefristreglene
skal bare gjelde ved salg etter oppringing av selgeren.
Telefonsalget må visstnok også ha et visst minimum av fast
opplegg. Man kan si det slik at telefonoppringinger må
brukes som et direkte markedsføringsmiddel for å få
forbrukeren til å kjøpe tingen. Telefonsalg av
datamaskinutrustning er foreløpig ikke aktuelt. Jeg ser
derfor ingen grunn til å gå nærmere inn på dette
alternativ.

5.3.4 Unntakshjemmelen
Etter lovens ordlyd faller salg som ledd i klubbsalg, salg
under 200 kroner og salg av matvarer utenfor
angrefristreglene. Ettersom salg under 200 kroner
(verdigrense) og matvarer ikke er spesielt interessant i
forhold til datamaskinutrustning, går jeg ikke nærmere inn
på disse kriterier her.
Unntakshjemmelen for klubbsalg er foreløpig heller
ikke aktuell for kjøp av datamaskinutrustning slik
omsetningen skjer i dag. Men man kan ikke se bort fra at
dette kan bli aktuelt i rimelig nær fremtid. Med klubbsalg
menes en ubestemt abonnementsordning som inngås ved
opprettelse av medlemsskap (Ot. prp. nr. 53 s. 19 sp. 1).
Karakteristisk for klubbsalg er at kjøpsgjenstanden ikke er

spesifisert, at det ikke er avtalt pris og at det heller ikke er
avtalt leveringstid. Begrunnelsen for unntakshjemmel er at
reglenes utforming (spesielt utgangspunktet for fristen) og
begrunnelse passer dårlig på salg i kraft av medlemsskap.
Subskripsjon av større bokverk omfattes likevel av loven
som kjøp (Innst. O.X 1971-72 s. 2 jfr. Ot. prp. nr. 53 198283 s. 19 sp. 2). Det gjør også tilfelle hvor
klubbmedlemsskapet bare er staffasje for enkeltstående kjøp
(Ot. prp. nr. 53 1982-83 s. 19 sp. 2).

5.4. V irkningene av at angreretten benyttes
Virkningene av at kjøper benytter angreretten er at han
kan fragå kjøpet. Denne retten mister han bare dersom han
ikke kan tilbakelevere salgsgjenstanden i vesentlig samme
stand og mengde, og dette skyldes "mangel på tilbørlig
omsorg fra hans side", Afrl. § 5 første ledd annet pkt.
Denne bestemmelse er ufravikelig, jfr. Afrl. § 6. Det betyr
at selger har risikoen for salgstingen. Det betyr også at det
ikke er adgang til å gjøre returretten betinget. Som
eksempel på betinget returrett kan man ta forseglinger som
f.eks. er benyttet i platebransjen. Ethvert forbehold om
betinget returrett må anses som et forsøk på å omgå lovens
bestemmelser, og vil uten unntak være ugyldige. I tillegg
vil de kvalifisere for strafferettslige sanksjonsregler.
At det ikke er adgang til å gjøre returretten betinget
må ses på bakgrunn av de sterke reelle hensyn som taler
for at kjøper skal ha mulighet til å se og undersøke varen
innen han bestemmer seg for om han vil stå fast ved
avtalen eller ikke (Ot. prp. 53 1982-83 s. 27 sp. 2 og s. 29
sp. 1). Kjøpers rett til å besiktige varen skal kompensere
for at han ellers er henvist til å treffe beslutning på
grunnlag av selgers skriftlige og muntlige opplysninger.
Dersom det skulle være adgang til å gjøre kjøpers returrett
betinget, ville angrefristlovens bestemmelser bli betydelig
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uthulet.
Prinsippet om utprøving av gjenstanden er også lagt
til grunn i andre nordiske land, se nærmere Ot. prp. nr. 53
1982-83 s. 49 sp. 2 (Sverige), s. 56 sp. 2 (Finland) og s. 58
sp. 1 (Danmark).
Bestemmelsen om at kjøper bare mister retten til å
fragå kjøpet dersom han kan lastes for at tingen ikke kan
tilbakeleveres i vesentlig samme stand og mengde,
innebærer at forbrukeren fritt skal kunne bryte
forseglingen, bruke datamaskinprogrammet og deretter
returnere det tilbake til programleverandøren innen
angrefristen.

5.5. Om standard ed b-p rogram m er de lege ferenda
burde falle inn under loven
Etter gjeldende rett er det intet til hinder for at kjøper i
prinsippet kan bestille programvaren, utprøve den og så
returnere den til programleverandøren. Spørsmålet er om
denne ulempe må anses som så stor at den kan begrunne
en særskilt unntakshjemmel for datamaskinprogrammer.
Dette spørsmål må besvares med utgangspunkt i en
interesseaweining mellom forbrukere og leverandørsiden.
Hensynene som står mot hverandre er kjøpers behov
for beskyttelse på den ene side, og selgers behov for
vederlag for sin ytelse på den annen side.
Spørsmålet blir så om risikoen for kopiering må anses
som en så stor ulempe for leverandørene at angrefristloven
ikke bør komme til anvendelse på programvare.
Man kan ikke komme bort fra at enkelte
formuesgoder er mer eller mindre egnet til visse formål.
Egnetheten tillegges ikke alltid rettslig betydning. Som
eksempel kan man ta at det ikke er spesielt hensiktsmessig
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å ta salgspant i datamaskinprogrammer57. Dette har likevel
ikke begrunnet at det ikke skal være adgang til å ta
salgspant i det enkelte programeksemplar, jfr. Pantel.
§ 3-14.58 De samme synspunkter gjør seg til en viss grad
gjeldende også i forhold til angrefristloven.
Muligheten for "vederlagsfri" kopiering kan likevel gi
inntrykk av at reglene som skal beskytte forbrukere mot en
pågående og antatt sterkere part, i realiteten gjør
styrkeforholdet omvendt. At forbrukere skal kunne utnytte
en ordning som er ment som beskyttelse av dem som
gruppe, kan neppe være meningen. Det er forsåvidt et
forståelig argument. Men man må likevel skille klart
mellom det som objektivt er misbruk av rett59 og problemer
som oppstår i kjølvannet av særtrekk ved en
salgsgjenstand.
For at misbruk av rett skal foreligge, må
angrefristloven brukes i strid med sitt formål. Det er den
åpenbare misbruk av retten som ikke har noen
rettsbeskyttelse. Når forbrukere ønsker å returnere en
salgsgjenstand i henhold til en lov som gir en ufravikelig
rett til dette, kan man neppe si at det foreligger
rettsmisbruk.
Snarere tvert i mot synes beskyttelseshensynet å
gjøre seg gjeldende i ennå sterkere grad her enn ellers.
Forbrukere har ingen garanti for at alle
datamaskinprogrammer som selges på postordre svarer til
forventingene ut fra selgerens markedsføring og

^ Hovedårsaken til dette er at kopieringsmulighetene
reduserer pressfunksjonens betydning.
ro

Slik Torvund: Omsetning og kreditt i
informasjonssamfunnet inntatt i Lov, dom og bok, Oslo 1988
s. 557.
^ Se nærmere om misbruk av rett Selmer i Knoph om
rettssystemet s. 40.
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informasjon.
På den annen side ble selgers vederlagsforventning
anført som et vesentlig argument for at abonnementsavtaler
burde unntas fra loven (Ot. prp. nr. 14 1971-72 s. 12 sp. 2):
"Det foreligger derfor mulighet for at forbrukeren med loven
i hånd kan nekte å betale for utførte ytelser. Et slikt
resultat kan i mange situasjoner virke urimelig ... [selgeren]
vil trolig ikke sjelden kunne oppleve å stå uten noe
vederlagskrav til en vesentlig ytelse fra sin side".
Situasjonen er svært beslektet ved kjøp av standard edbprogrammer. At risikoen for å stå uten vederlagskrav
begrunnet unntak må gjøre at kopierinsrisikoen i vårt
tilfelle må tillegges en viss betydning.
Et ytterligere moment av betydning er begrunnelsen
bak forleggerforeningens forespørel om unntakshjemmel for
bøker (Ot. prp. nr. 53 1982-83 s. 31 sp. 1).
Forleggerforeningen påpekte her risikoen for at forbrukeren
leste boken først og deretter returnerte den innen
angrefristen. Departementet tilla ikke risikoen betydning,
dels fordi beskyttelsesbehovet og situasjonen for forbrukeren
var den samme ved bøker som ved annet direktesalg, og
dels fordi man ikke regnet med at slikt misbruk ville få noe
stort omfang.
Situasjonen er adskillig mer tilspisset ved kjøp av
datamaskinprogrammer. Datamaskinprogrammer skiller seg
fra bøker ved at de er kostbare samtidig som de farlig
enkelt lar seg kopiere. Departementets begrunnelse for ikke
å innta unntakshjemmel for bøker kan derfor ikke tillegges
avgjørende betydning i forhold til standard edb-programmer.
På den annen side har det likevel ikke vært tillagt
særskilt betydning at ting er enkle å kopiere. Lovgiver har
eksempelvis ikke inntatt unntakshjemmel for plater,
kassetter, videokassetter osv. selv om man må anta at
Departementet var klar over at slike produkter ble omsatt
på salgsmåter som rammes av angrefiristloven.
Markedsrådet uttalte f.eks. følgende i forbindelse med
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postordresalg (Ot. prp. nr. 53 1982-83 s. 17 nederst sp. 1 og
øverst sp. 2):
"Gis forbrukeren generell angrefristadgang også for
postordre, ville firmaene i bransjen nok måtte regne med
ikke i liten grad å få i retur varer som p.g.a. sin
beskaffenhet ikke kan selges om igjen, selvom varen ikke
skulle være blitt beheftet med en direkte mangel etter
oppholdet hos forbruker. Man kan eksempelvis nevne varer
som grammofonplater".
På tross av denne uttalelse ble Departementet likevel
stående ved at angrefristloven burde utvides også til å
gjelde postordresalg. Argumentene som ble brukt, var
hovedsakelig forbrukerens behov for å kunne vurdere kjøpet
etter besiktigelse av varen, og at postordresalg som
nærliggende alternativ til direktesalg talte for tilsvarende
sivilrettslig lovgivning (Ot. prp. nr. 53 1982-83 s. 17 sp. 2).
At datamaskinprogrammer er særlig lette å kopiere, kan
etter dette ikke tillegges så stor betydning.
Et ytterligere argument mot særskilt unntakshjemmel
er at det foreløpig så og si ikke finnes eksempler på at
forbrukere har returnert standard edb-programmer under
henvisning til reglene om angrefrist. Dette er ihvertfall hva
jeg har fått opplyst ved telefonsamtale med en representant
for Datavarehuset i begynnelsen av 1989. Det er derfor ikke
sikkert at retur av datamaskinprogrammer vil bli noe
problem.
På den annen side bør man neppe legge mer i dette
enn at det foreløpig ikke er noe problem. For det første kan
det tenkes at forbrukere ikke er klar over at det finnes
regler i angrefristloven som gir dem returrett. Dette
hovedsakelig fordi det såvidt vites ikke i noe tilfelle har
forekommet at en programleverandør har vedlagt
angrefristskjema slik han har plikt til etter Afrl. § 4 første
ledd. Dersom forbrukeren skulle være klar over at han har
returrett, kan det for det annet meget vel tenkes at han
ikke er klar over hva "ufravikelig", jfr. Afrl. § 6 innebærer.
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Det kan bety at han unnlater å returnere programmet fordi
han feilaktig tror at "shrink-wrap"-klausulens ordlyd går
foran angrefristreglene. For det tredje kan det tenkes at
distribusjon av datamaskinprogrammer foreløpig ikke har
nådd tilstrekkelige store høyder på forbrukermarkedet til
at problemet har meldt seg.
Skulle imidlertid retur av datamaskinprogrammer bli
et problem, kan programleverandøren vurdere å la være
salg av datamaskinprogrammer til forbrukere på måter som
rammes av angrefristloven. Loven gjelder bare salg til
forbrukere. For andre avtagere er det adgang til å avtale
andre løsninger enn det som følger av angrefristloven. Om
programleverandører likevel skulle ønske å selge
datamaskinprogrammer til forbrukere, er det f.eks. fullt
mulig å benytte telefonbestilling (må ikke forveksles med
telefonsalg) slik at forbrukerne på den måten kan få kjøpt
det de måtte ønske.
Det antas imidlertid ikke at retur av
datamaskinprogrammer vil utgjøre noe stort problem samlet
sett. Forbrukere utgjør en liten gruppe. Returretten kan
derfor ikke få noe betydelig omfang. Jeg tror således ikke
at angrefrist ved kjøp av datamaskinprogrammer på
postordre vil innebære en fare for omsetningens sikkerhet.
På den annen side må man ta i betraktning at retur
av datamaskinprogrammer nødvendigvis også vil ha en
kostnadsside. I første omgang vil denne antagelig betales av
selgeren fordi prispresset og konkurransepresset på
markedet gjør det vanskelig å øke prisene i særlig grad.
Men man kan ikke se bort fra at det kan skje en
overveltning av kostnadene slik at de etterhvert inkluderes
i prisen på datamaskinprogrammer som betales av
kjøpersiden.
Lovgiver har imidlertid ikke tillagt kostnadssiden så
stor betydning. Tvert i mot er det i motivene gitt uttrykk
for at i den utstrekning annulasjon skjer, er det rimelig at
den som driver irregulær omsetning i stor stil, må
innkalkulere annulasjonsrisikoen som en driftsomkostning
fremfor at kjøperen skal bli sittende med en salgsgjenstand
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han ikke ønsker og ikke ville kjøpt dersom han hadde fått
overveiet situasjonen bedre (Innst. O.X 1971-72 s. 18 sp. 1).
Kostnadssiden kan derfor ikke tillegges så stor betydning.
Lovgiver har snarere påpekt en mulig positiv effekt
av returretten, nemlig at den kan bidra til en opprensing i
bransjen og bedre konkurransen. Man kan ikke se bort fra
at postordre i enkelte tilfelle kan nyttes for salg av
datamaskinprogrammer som ikke er konkurransedyktige i
den regulære omsetning. Mindre seriøse
programleverandører har man sjelden behov for, og savnet
ville derfor bli lite dersom bunnskiktet forsvant fra
markedet, jfr. Ot. prp. nr. 14 1971-72 s. 6 sp. 2:
"Det er de selgere som mer eller mindre baserer seg på salg
til kunder som egentlig ikke ønsker eller trenger varen,
man tar sikte på å ramme. Sett på denne måten kan loven
virke som en nyttig sanering av bransjen".
Måtene datamaskinprogrammene kan tenkes markedsført
på, kan bare overlates til fantasien. Man kan ikke se bort
fra at enkelte programleverandører kan tenkes å bruke
spesielle metoder for å selge sine datamaskinprogrammer til
forbrukere. Som eksempel kan man ta at
programleverandøren selger pakkeløsninger med flere
programmer hvorav ikke alle er like brukbare. Som et
annet eksempel kan man ta at datamaskinprogrammet
selges under markedsføringen av at det er fantastisk
morsomt for hele familien, at man garantert vil vinne i
tipping hvis man kjøper tippeprogrammet osv.
Det må antas at beskyttelsesbehovet gjør seg
gjeldende kanskje i sterkere grad her enn ved kjøp av
mange andre ting på postordre. Normalt er
salgsgjenstanden avbildet slik at man kan danne seg et
visst inntrykk av hvordan varen er. Noe slikt er umulig ved
omsetning av datamaskinprogrammer. Her er derfor
forbrukeren i ennå større utstrekning enn ellers avhengig
av å basere seg på selgers beskrivelse og spesifikasjoner.
Datamaskinprogrammer skiller seg ikke i større grad
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fra andre salgsgjenstander enn at de vanlige
problemsituasjonene også kan gjøre seg gjeldende ved
program varekjøp (jfr. Innst. O.X. 1971-72 s. 14 sp. 19):
Forbrukeren finner at datamaskinprogrammet er for dyrt,
at familien ikke har råd til programpakken likevel, at
familien ikke har bruk for datamaskinprogrammet eller at
programvaren ikke svarer til forventningene.
Det kan også tenkes at programvaren ikke kan
brukes på forbrukerens datamaskin. Som eksempel kan
man ta at forbrukeren etter å ha fått programmet finner ut
at det bare kan brukes på en datamaskin som har
fargeskjerm. Som et annet eksempel kan man ta at
forbrukeren finner ut at programvaren ikke kan utnyttes
fullt ut uten mus (tilleggsutstyr).
Et annet problem kan være at kjøper senere oppdager
at den avtalte pris ikke var så fordelaktig som først antatt.
I slike situasjoner får angreretten praktisk betydning. At
forbrukeren har behov for angrerett ved kjøp av
datamaskinprogrammer er derfor klart.
Selv om loven kan virke som en nyttig sanering av
bransjen, jfr. Ot. prp. nr. 14 1971-72 s. 6 sp. 2, er på den
annen side ikke all opprensing like ønskelig. Seriøse
enkeltmannsforetak kan rammes hardt dersom
inntektsgrunnlaget forsvinner. Enkeltmannsforetak kan
vanskeligere puleverisere kostnadssiden ved returretten
fordi omsetningen ikke er stor nok til til at pålegg i pris
kan dekke kostnadene.
Man kan heller ikke se bort fra at kostnadene ved
returrett av datamaskinprogrammer kan føre til et redusert
programvaretilbud til høye priser. De som har råd til eller
anledning til å pulverisere tapet fordi de f.eks. har
varemonopol eller markedsmakt, kan bære kostnadene og
overleve slik at de etterhvert vil kunne kontrollere prisene
på mikromarkedet.
Et ytterligere argument for å innta særskilt
unntakshjemmel for datamaskinprogrammer er at dersom
postordretilbudet forsvinner fra forbrukermarkedet kan det
føre til at de som trenger tilbudet mest — utkantstrøk mv.

120

— risikerer å miste et godt tilbud.
Dette er likevel ikke av så stor betydning ettersom
behovet for salg på postordre ikke antas å være spesielt
stort. Forhandlemett utbygges stadig. Dersom etterspørselen
er stor nok, vil antagelig den lokale bokhandler eller stedets
supermarked selge programvare over disk. Det vil ikke
være vanskelig for forbrukere å komme seg inn til slike
steder for å handle.
Det avgjørende i forhold til spørsmålet om
angrefristlovens anvendelse må etter mitt skjønn være om
salgsmåten innebærer at kjøper ikke har mulighet til å
besiktige datamaskinprogrammet før kjøpet. Når kjøper ikke
kan få undersøkt programvaren, men er henvist til å treffe
sin beslutning på grunnlag av muntlige og skriftlige
opplysninger og beskrivelser gitt av programselgeren, taler
de beste grunner for at datamaskinprogrammer skal
reguleres av angrefrislovens bestemmelser.
Om det skal trekkes en konklusjon, må det være at
postordresalg av datamaskinprogrammer er rasjonelt, men
har sin pris. Det får være opp til den enkelte programselger
å vudere om det er verdt prisen. Konklusjonen må derfor
bli at det ikke bør inntas noen unntakshjemmel for standard
edb-programmer.
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