
Forhandleres og mellommenns stilling ved avtalens opphør 425

Det 30. nordiske juristmøtet
Oslo 15.-17. august 1984

Bjørg Ven

Forhandleres og mellommenns
stilling ved avtalens opphør



Side
427
428
428
429
430
430
430
431
431
432
438
438
438
440
441
443
448

426 Bjørg Ven

Innhold

I. Innledning - presisering
II. De aktuelle typer mellommenn

1. Handelsagenter
2. Eneforhandlere
3. Kommisjonærer

III. Foreliggende problemstillinger
IV. Gjeldende rett

1. Lovvalgspørsmålet
2. Adgangen til oppsigelse - oppsigelsesfrister
3. Krav på erstatning/avgångsvederlag
4. Konkurranseforbud
5. Rett til varemerke
6. Europa forøvrig

V. Vurderinger
1. Handelsagenter/kommisjonærer
2. Eneforhandlere

VI. Teser



Forhandleres og mellommenns stilling ved avtalens opphør 427

Forhandleres og mellommenns stilling ved
avtalens opphør

Av advokat BJØRG VEN, Norge

I. Innledning - presisering

Under det 25. Nordiske Juristmøte i Oslo i 1969 ble emnet «Eksklusiv-
avtaler mellom produsenter og mellomhandlere» behandlet. Den gang pågikk
revisjonsarbeidet med de nordiske kommisjonslover for fullt, og drøftelsen
under Juristmøtet gikk også da til en viss grad inn på vårt emne - problemene
ved avtalens opphør.

Det nordiske lovsamarbeidet førte til at det ble gjennomført lovendringer
med bedre oppsigelsesvern for handelsagenter/kommisjonærer/reisende i den
norske kommisjonslov i 1973, og i den svenske kommisjonslov i 1974. I
Finland ble det innført en ny agentlov med tilsvarende bestemmelser i 1975.
Danmark, som også var med på lovsamarbeidet, har foreløpig lagt forslaget på
is i påvente av det arbeid som skjer med harmoniseringen innenfor EEC på
dette felt. Stillingen er altså at vi har ens regler i Finland, Norge og Sverige
for agenters og kommisjonærers vedkommende. I Island og Danmark finnes
ingen lovregulering. For eneforhandlere er det ikke lovgivning i noen av de
nordiske land.

De nye lovreglene for agenter og kommisjonærer har nå fått virke i ca. 10
år, og det kan da være av interesse å se på hvor man står i dag på dette felt.
Tittelen på emnet er i seg selv svært omfattende og nødvendiggjør noen
avgrensninger. Jeg finner det for det første naturlig å begrense diskusjonen til
varehandelen, og den type mellommenn av mer varig karakter som i praksis
forekommer der: nemlig forhandlere, agenter og kommisjonærer. De selvsten-
dige handelsreisende vil rettslig sett komme i samme stilling som agenter ved
opphør av avtalen, og noen egen behandling av disse skulle derfor være
unødvendig. Jeg bruker begrepet distributør som en fellesbetegnelse på de
mellommenn som behandles. Reisende ansatt i ho vedmannens tjeneste, faller
utenfor fremstillingen. Det samme gjelder forsikringsagenter, meglere, spedi-
tører og andre typer mellommenn.

Av forhandlere er det eneforhandleren som har krav på spesiell oppmerk-
somhet i vår sammenheng, fordi det er i eneforhandlerforhold at avtalens
opphør særlig kan bli problematisk.
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Avtalens opphør kan skyldes ulike forhold, så som dødsfall, konkurs eller
akkord, mislighold eller oppsigelse. Det er først og fremst ho vedmannens
adgang til oppsigelse og virkningene av slik oppsigelse som vil bli behandlet i
dette referat. Mellommannens oppsigelse er mindre vanlig. Den kan nok også i
enkelte tilfeller skape problemer, men disse vil normalt være av en annen
karakter, og de holdes utenfor fremstillingen.

II. De aktuelle typer mellommenn

Mellommennene utgjør et viktig ledd i vareomsetningen. Deres oppgave er
å virke for avsetning av produsentens varer. Omsetningsgrunnlaget er ofte til å
begynne med så lite at det ikke er regningssvarende for produsenten å gå inn
med eget salgsapparat. Produsenten vil derimot kunne dra nytte av en lokal
distributør, med de kunnskaper og kontakter han besitter. Det kan være
lønnsomt å seige gjennom mellommenn inntil omsetningen har nådd et visst
nivå, for så seiv å overta. Heri ligger paradokset i mellommannens stilling;
hvis han er flink til å innarbeide produktet, løper han en risiko for å miste
kontrakten. Dette er en utvikling man særlig har sett når utenlandske produ-
senter ønsker å komme inn på våre markeder. De knytter først forbindelse med
en innenlandsk distributør og etablerer etter noen år eget selskap når markedet
er tilstrekkelig opparbeidet.

Det har i de senere år vært en tendens i retning av større innenlandske
konsentrasjoner på produsentsiden, i Norge spesielt i næringsmiddelindustrien,
noe som har gjort agentene overflødige fordi produsentene bygger ut egne
salgsapparater. I konkurranseutsatte næringer kan det dessuten være av betyd-
ning for produsentene å ha direkte kontakt med detalj istene for å få førstehånds
impulser om markedet. På innkjøpssiden har det også skjedd konsentrasjoner
som gjør mellomleddet mindre nødvendig. På den annen side opplever man en
økning av importen og importagenturer som gjør at det totalt sett er en viss
økning på mellommannsleddet.

Jeg vil se litt nærmere på de typer mellommenn jeg skal behandle, og
hvordan disse fungerer i praksis.

1. Handelsagenter
Den typiske agent opptrer i hovedmannens navn som dennes representant,

innhenter ordrer fra kundene og sender disse til hovedmannen for aksept og
effektuering. Han er altså en ren formidler. Ofte vil agenten ha fullmakt til
seiv å slutte bindende avtaler. Av og til formidler han også betaling fra kunde
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til prinsipal. Agentfirmaene i Norden er gjerne små, i Norge med et gjennom-
snitt på 2-3 ansatte. Som nevnt foran gjelder deres virksomhet stadig mer
import. 60% av totalt antall representasjoner i Norge i dag er for utenlandske
hovedmenn.

Det er videre en klar tendens blant agenter til øket salg i egen regning, idet
mellommennene etter hvert opererer mer dels som agent og dels som forhand-
ler. Dette merkes særlig i industri- og tekstil-bransjen. På grunn av konkurran-
sen er det nødvendig med lagerhold som gir kortere leveringstid. Mellomman-
nen kan dessuten ved salg i egen regning selv styre det konkurransemoment
som ligger i hvilke betalingsvilkår kundene kan tilbys. En annen trend er en
forskyvning av agenters arbeid til mer salgsfremmende innsats i form av
markedsføring og reklame.

Agenter lønnes vanligvis på provisjonsbasis, og satsene varierer gjerne fra
ca. 5 til 30%.

2. Eneforhandlere
Forhandleren seiger i eget navn for egen regning, som en vanlig grossist.

Eneforhandleren særkjenne s ved at han har eneretten til å kjøpe og distribuere
produsentens varer i et visst område. Eneretten kan gjelde hele landet, noe
som ikke er uvanlig i forhold til utenlandske hovedmenn, eller for regioner
innenfor landets grenser.

Eneforhandleren har plikt til aktivt å arbeide for markedsføring og omset-
ning av hovedmannens produkter, noe en ordinær grossist ikke har. Som
motstykke til eneretten vil han som oftest ikke ha anledning til å føre
konkurrerende produkter, hvilket gjør avtalen eksklusiv begge veier. Avtalen
er gjerne av varig karakter, slik at eneforhandlerens innsats ikke utelukkende
er knyttet til det enkelte salg, men også skjer med henblikk på å fremme
fremtidige salg. Også eneforhandleren vil i stor utstrekning ha rapporterings-
plikt til ho vedmannen, og han vil ofte være innordnet hovedmannens salgsor-
ganisasjon. Alt dette er typiske elementer i en eneforhandlerkontrakt som jeg
vil ha for øyet når jeg i det følgende vurderer eneforhandlerens stilling.

Eneforhandlerens fortjeneste bestemmes ut fra den rabatt han blir gitt og den
avanse han oppnår. I utgangspunktet er det altså stor forskjell på «avløn-
ningen» av de to typer mellommenn, men denne forskjellen kan være av mer
formeli karakter hvis prissettingen bestemmes av ho vedmannen.

Både eneforhandlere og agenter kan ha en rekke leverandører, men ofte vil
de basere seg på en enkelt eller få.
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3. Kommisjonærer
Kommisjonæren særkjennes ved at han kjøper eller seiger varer i eget navn,

men for fremmed regning. Han har ofte varelager som tilhører ho vedmannen.
Rene kommisjonsforhold er ikke lenger særlig praktisk. Man ser imidlertid
trekk av kommisjon i agent- og eneforhandlerforhold. Det er f. eks. ikke
uvanlig at disse har kommisjonslager.

Som det fremgår ovenfor vil det være en flytende overgang mellom disse tre
former for mellommannsstilling. Senere rettspraksis viser imidlertid at det kan
være av avgjørende betydning hvorvidt mellommannen juridisk rubriseres som
eneforhandler, handelsagent eller kommisjonær.

III. Foreliggende problemstillinger

1. Lovvalgspørsmål. Ho vedmannen og mellommannen vil i økende grad ha
forskjellig nasjonalitet. Dette reiser lovvalgsspørsmål som det er naturlig å
komme inn på.

2. Adgang til oppsigelse- oppsigelsesfrist. Her er spørsmålet om kontrakten
kan sies opp uten hjemmel i foreliggende avtale, eller uten at oppsigelsen har
grunnlag i mellommannens forhold - og hvilke frister som eventuelt gjelder.

3. Mellommannens rett til erstatning I avgångsvederlag ved opphør av kon-
trakten. Dette blir dels et spørsmål om mellommannen kan kre ve erstattet det
tap han lider ved at kontrakten opphører, og dels spørsmål om han kan kreve
noen form for vederlag for de goder hovedmannen ansees å oppnå ved
opphøret, nemlig overtakelsen av kundekrets og goodwill.

4. Konkurranseforbud for mellommannen etter avtalens opphør. Distribu-
tøren vil ofte ifølge avtalen være avskåret fra å seige konkurrerende produkter
så lenge forholdet består. Spørsmålet er om hovedmannen har anledning til å
binde ham også etter opphør av avtalen.

5. Retten til varemerker. Også dette er problemer som kan oppstå ved
opphør av avtalen, som jeg såvidt vil streife.

Av punktene ovenfor vil 2 og særlig 3 bli ofret mest plass.

IV. Gjeldende rett

Jeg vil i dette avsnitt, under punktene 1-5 konsentrere meg om rettstilstan-
den i Norden. Avslutningsvis, under pkt. 6, nevnes summarisk rettstilstanden i
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en del andre europeiske land. Oversikten i pkt. 6 kan være hensiktsmessig
bakgrunnsstoff for vurderingene og drøfteisene under pkt. V.

1. Lovvalgspørsmålet
Nordisk rett anerkjenner som utgangspunkt partenes autonomi på dette

område. Avtaler som regulerer lovvalgspørsmålet er relativt vanlige. Det er å
merke seg at i den nordiske standard handelsagentavtale (HA 82) som er
utarbeidet av de nordiske lands industriforbund og agentsammenslutninger, er
bestemmelsen at gjeldende rett i agentens hjemland skal anvendes på forhol-
det, (§ 26). Ordre public-prinsippet legger dog en viss begrensning på
avtalefriheten. Dersom det henvises til lovgivningen i et land som ikke har
noen tilknytning til kontrakten, fordi man ønsker å unngå preseptorisk lovgiv-
ning, vil en slik avtale kunne settes til side.

Hvor partene intet har avtalt, må rettstilstanden i Norge sies å være avklaret
etter høyesterettsdommene i Rt. 1980 s. 293 (Tampax-dommen) og Rt. 1982
s. 1294. Det ble i disse dommer avgjort at loven om mellomfolkelige
privatrettslige regler for løsørekjøp (av 3.4.1964 nr. 1), hvoretter selgerlandets
rett skal anvendes, ikke gjaldt «varige bestanddeler av avtaleforholdet som
ikke kan sies å knytte seg til de konkrete kjøp». Spørsmålet må således løses
etter hovedregelen i norsk internasjonal privatrett, som følger Irma-Mignon
formelen og går ut på at rettstvisten skal avgjøres ut fra det lands regler hvor
forholdet har sin nærmeste tilknytning. Når det gjaldt en norsk forhandler,
hvor avtalen regulerte hans rettigheter og plikter i Norge, måtte norsk rett
komme til anvendelse. Dette vil også gjelde for agenter.

Jeg går ut fra at lovvalgspørsmålet vil bli løst på samme måte i Sverige og
Danmark. Den danske Sø- og Handelsret har i en dom av 25.11.59 (SHT 1960
s. 12) anvendt dansk rett på et eneforhandlerforhold mellom en sveitsisk
leverandør og en dansk forhandler.

I Finland har man diskutert om finske domstoler kan anvende tvingende
regler i finsk rett selv om partene har avtalt rettsreglene i prinsipalens
hjemland som gjeldende for avtaleforholdet. Det har vært hevdet at agentlo-
vens tvingende regler må kunne anvendes av finske domstoler som såkalte
«lois d'application immediate». Noen rettsavgjørelse foreligger ikke.

Disse lovvalgspørsmål er undergitt bred drøftelse i en artikkel i TfR 1979 s.
411 av professor Ole Lando.

2. Adgang til oppsigelse- oppsigelsesfrister
Spørsmålet vil ofte være avtaleregulert. Den nordiske standardkontrakt har i

sin § 20 en oppsigelsestid på 6 mndr. når avtalen har vart utover 2 år.
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Forøvrig har vi preseptoriske regler for handelsagenter/kommisjonærer i den
finske Lagen om handelsrepresentanter av 30.5.75 § 21, den norske kommi-
sjonslov av 30.6.16 nr. 1 § 50, og den svenske kommissionslagen av 18.4.14 nr.
45 § 50. Bestemmelsene har samme innhold. Minste oppsigelsestid er etter disse
bestemmelser 1 måned for avtaler som har vart mindre enn ett år, ellers 3
måneder.

Avtalen kan være tidsbegrenset og utløper da som avtalt. En opprinnelig
tidsbegrenset kontrakt kan bli underlagt de preseptoriske oppsigelsesfrister ved
gjentagne gangers fornyelse.

Disse lovbestemmelser gjelder ikke direkte for eneforhandlere. Her ligger
det imidlertid an til analogisk anvendelse, noe man har støtte for i uttalelser i
lovforarbeidene. Under enhver omstendighet må det kunne sies å ha utviklet
seg en sedvane om at eneforhandlere skal ha et rimelig oppsigelsesvarsel
dersom intet er avtalt. Fristen bør ligge på fra 3 til 6 måneder.

I Danmark, hvor det ikke er gitt lovregler, har praksis utviklet en regel
tilsvarende den som er nevnt foran, nemlig at mellommannsavtaler kan sies
opp med rimelig varsel, i praksis fra 3 til 6 måneder. Se den danske
komitéinnstilling s. 15 flg., UfR 1976 s. 947 og UfR 1980 s. 42.

3. Krav på erstatningI avgångsvederlag
For det første må det kunne fastslås som gjeldende rett at der hvor det

foreligger rettsbrudd fra hovedmannens side i forbindelse med kontraktsopp-
høret, vil mellommannen etter alminnelige erstatningsrettslige regler kunne
kreve erstattet av hovedmannen det økonomiske tap han har hatt som følge av
rettsbruddet. Dette er gjentagne ganger fastslått i rettspraksis, bl.a. RG 1964 s.
203 og RG 1979 s. 946.

Videre er det klart at mellommannen vil kunne kreve erstatning etter
alminnelige kontraktsrettslige regler hos hovedmannen, dersom opphøret skyl-
des mislighold fra dennes side. En side av dette er at der hovedmannen avlyser
kontrakten uten at mellommannen får den oppsigelsesfrist han har krav på (jfr.
2 foran), kan erstatning kre ves for det tap han lider frem til kontrakten lovlig
kunne vært oppsagt.

Det spørsmål som her skal ofres mest oppmerksomhet, er imidlertid om
mellommannen har krav på erstatning i de tilfeller avtalen bringes til opphør
på lovlig måte av hovedmannen, og hvor opphøret ikke skyldes mellomman-
nens forhold.

a. Handelsagenter/kommisjonærer. Finland, Norge og Sverige har presep-
torisk lovgivning om dette i de forannevnte lover, Finland i §§ 26 og 10,
Norge og Sverige i §§ 52 og 68, jfr. § 27. Bestemmelsene har det samme
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innhold, og jeg henviser her til den norske lov.
Etter den norske kommisjonslovs § 52 har mellommannen krav på rimelig

godtgjørelse for tap på særlige investeringer han ikke får dekning for på grunn
av avtalens opphør, når investeringen er foretatt i forståelse med hovedman-
nen. Det er altså en ren tapserstatning det er snakk om her. Slike investeringer
kan for det første være lager av hovedmannens varer, som agenten holder for
egen regning, hvor salgsmulighetene blir redusert eller stengt ved opphør av
avtalen. Også andre investeringer, som i noen grad er spesialisert for oppdra-
get, slik at det er mindre skikket til bruk ved andre mellommannsoppdrag, kan
kre ves kompensert i den utstrekning utnyttelsesmuligheten faller bort.

Dernest hjemler § 68, 2. og 3. ledd etterprovisjon, som ble den nordiske
løsning på spørsmålet om erstatning for goodwill for agenter og kommisjonæ-
rers vedkommende. Man har i loven gjennomført det synspunkt at handelsa-
genter og kommisjonærer fortsatt skal ha vederlag for nedlagt arbeid som gir
seg utslag i salg av produsentens varer også etter at avtalen har opphørt. Det
må altså være sammenheng mellom agentens innsats i avtaleperioden og
senere inngåtte salgskontrakter. Men i den utstrekning agenten kan påvise et
slikt årsaksforhold, skal det ytes etterpro visjon, jfr. § 68, 2. ledd. Fordi
årsakssammenhengen kan være vanskelig å dokumentere, har man lagt seg på
et lempelig beviskrav med uttrykket «kan ansees å ha kommet istand som
følge av agentens virksomhet». Se her omtalen av Engelschiøndommen ned-
enfor under b).

I § 68, 3. ledd er gitt en presumsjonsregel for 3 måneders etterpro visjon der
forholdet har bestått mer enn ett år, dog slik at det ikke blir etterprovisjon der
oppsigelse er gitt med minst 6 måneders varsel. Denne bevisregel skal
imidlertid bare gjelde dersom det ikke lykkes partene å godtgjøre at en direkte
anvendelse av bestemmelsen i 2. ledd fører til et høyere eller lavere beløp. Det
er i forarbeidene uttalt at beregningsregelen i 3dje ledd ikke er ment å skulle
være normgivende for utmålingen av etterpro visjonen. Hovedprinsippet er at
agenten kan kreve etterprovisjon på grunnlag av de faktiske ettervirkninger av
det salgsarbeid han har utført før sin fratreden.

I Danmark og Island foreligger pr. i dag ingen lovregler. Også her vil man
kunne kreve erstatning for tapt fortjeneste ved oppsigelse uten rimelig varsel
og for investeringer. I høyesterettssaken Permacel mot Ringtape i Danmark,
UfR 1980 s. 42, ble en eneforhandler tilkjent erstatning for tap på trykksak-
materiell og restlager av leverandørens produkter. Begrunnelsen var at distri-
butøren hadde salgsmaterialet til disposisjon og rådet over et visst lager i
begge parters interesse. Jeg går ut fra at begrunnelsen også vil dekke agenter.

Spørsmålet om avgångsvederlag og erstatning for goodwill har flere ganger

Jurist - 28
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vært oppe i dansk rettspraksis. Domstolene har ikke stilt seg avvisende til
tanken om slik erstatning, men på grunn av konkrete omstendigheter i de saker
som er avgjort, er det hittil ikke ytet goodwillerstatning uten at det har vært
rettsbruddsansvar med i bildet.

I Island foreligger det etter det jeg har fått opplyst ingen rettspraksis som
belyser spørsmålet.

b. Eneforhandlere. Ingen av de nordiske land har lovregler som direkte
gjelder eneforhandlere. Det er uttalt i forarbeidene til de nordiske lover at det
kan bli snakk om analogisk anvendelse. Blant annet uttales det i den norske
Smith-komitéens innstilling, s. 61: «Komitéen forutsetter imidlertid at de
regler som utformes for agentforhold fortsatt blir gitt analogisk anvendelse på
de eneforhandlerforhold som funksjonelt sett har samme karakter som agen-
tur» . Det understrekes at det for visse grupper av eneforhandlere kan gjøre seg
samme beskyttelseshensyn gjeldende som for agenter. Av lovtekniske grunner
fant ikke komitéen å burde innarbeide isolerte regler for eneforhandlere i en
lov som ellers ikke regulerer slike kontraktsforhold.

Spørsmålet ble satt på spissen i den høyesterettssak som er gjengitt i Rt.
1980 s. 243, (Tampax-dommen). Dommen konkluderte, under dissens 3-2,
med at kommisjonslovens § 68 om etterprovisjon ikke kunne få analogisk
anvendelse på en eneforhandler. Forholdet hadde vart i 18 år og ble sagt opp i
1975 med 4 mndrs. varsel. Avtalen ga anvisning på 3 mndrs. oppsigelsesfrist.
Tampax-tamponger ble kjøpt i fast regning, men eneforhandleren var fullsten-
dig integrert i den danske leverandørs salgsorganisasjon, og avansen var
ensidig fastsatt av leverandøren. Eneforhandleren var avskåret fra å føre
konkurrerende produkter.

Rettens flertall mente at lovens forarbeider ikke gir uttrykk for noen bestemt
forutsetning om at reglene om etterprovisjon skal få analogisk anvendelse på
eneforhandlerforholdet. Etter flertallets mening kan det ikke bare legges vekt
på en individuell vurdering av det enkelte eneforhandlerforhold og dets
likhetspunkter med agenter - det vil også være et spørsmål om de aktuelle
lovbestemmelser generelt sett passer i de forhold hvor eneforhandlerkontrakter
forekommer i praksis. Reglene om etterprovisjon er i så måte lite anvendelige i
forhandlerforhold. Det uttales at det for den typiske agent gjør seg gjeldende et
vernebehov, mens tilsvarende neppe i samme grad er tilfelle for eneforhand-
lere.

Flertallet mente også at det ikke er samme internasjonale utviklingstendens i
retning av øket vern for eneforhandlere som for agenter. Det tas dog en
reservasjon for spesielle tilfeller der man ellers ville komme til svært lite
rimelige resultater. I den aktuelle sak dreide det seg om en større import- og
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produsentbedrift med 70 ansatte, hvor omsetningen av tamponger utgjorde ca.
9% av totalomsetningen. Det ble også fremhevet av kontrakten hadde vært
langvarig, og at forhandleren derfor for lengst måtte ha fått dekning for sin
spesielle innsats med å innarbeide produktet i Norge.

I en ny høyesterettssak, Rt. 1981 s. 619, (Engelschiøn-dommen), ble kom-
misjonslovens § 68, 2. ledd gitt direkte anvendelse. Her dreide det seg om et
noe mindre firma som i 50 år hadde vært enedistributør av toalettartikler av
merket Williams i Norge på provisjonsbasis. Kontrakten ble oppsagt i henhold
til avtalen med 3 måneders varsel, og den danske hovedmann overlot distribu-
sjonen til et annet norsk selskap.

Engelschiøn solgte i eget navn, men holdt lager på vegne av ho vedmannen.
Plikten til å betale for varene overfor hovedmannen oppsto i det øyeblikk
varene ble tatt ut av lageret. Betalingsplikten var uavhengig av om Engel-
schiøns kunder betalte, det forelå altså ikke salg for fremmed regning i den
forstand som er typisk for en kommisjonær. Forholdet ble allikevel bedømt
som et kommisjonsforhold, idet det ble lagt avgjørende vekt på at lageret var
ho vedmannens eiendom inntil varene var solgt, slik at salgsrisikoen hvilte på
hovedmannen.

Disse to høyesterettsdommer viser at det vil være vesentlig om mellomman-
nen rettslig sett rubriseres som agent, kommisjonær eller eneforhandler, og at
enkelt-trekk i partenes forhold her kan få avgjørende betydning.

Engelschiøn-dommen illustrerer forøvrig godt at det skal stilles lempelige
beviskrav til den innsats som gir grunnlag for etterprovisjonen. I underrettene
var det gitt 3 måneders gjennomsnittsprovisjon etter presumsjonsregelen i 3.
ledd. Årsomsetningen lå på ca. kr. 3,5 mill. Høyesterett tilkjente kr.
700.000,-, hvilket tilsvarte ca. ett års brutto provisjon. Det ble lagt vekt på at
distributøren hadde opparbeidet en betydelig markedsandel, at det var vanske-
lig å innarbeide nye produkter i denne bransjen, og at produktene viste stor
stabilitet når de først var innarbeidet. Mindretallet i Tampax-saken gir uttrykk
for samme syn på kravene til bevis, jfr. Rt. 1980 s. 254.

Det som ikke er avgjort i disse dommer, er om det utenfor det lovregulerte
område har dannet seg sedvane/kutyme for rett til goodwillerstatning for
eneforhandlere. Flertallet i Tampax-dommen tar en uttrykkelig reservasjon her
og stiller spørsmålet åpent. Det var i denne sak ikke prosedert på annet
grunnlag enn analogisk anvendelse av kommisjonslovens § 68. Rettspraksis er
sparsom og noe sprikende. I Norena-dommen, RG 1964 s. 203 fra Oslo
byrett, ble det gitt erstatning, dels under henvisning til rettsbrudd. Men i
dommen fremheves dessuten som en del av begrunnelsen synspunktet om at
«den som har sådd også skal få høste». Dette synspunkt er påberopt i senere
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rettssaker med vekslende hell.
I en avgjørelse av Eidsivating lagmannsrett, RG 1969 s. 552 ble krav om

goodwillerstatning avslått. Likeså i en dom avsagt av Oslo Byrett 22.4.1970
(utrykt). I en ny dom av samme domstol 30.1.1978 (utrykt) ble det tilkjent
goodwillerstatning, for ett års netto fortjeneste, tilsammen kr. 2,2 mill. Denne
dom, som gjaldt en tvist mellom Auto Supply A/S og det belgiske firma
Outboard Marine, ble anket til lagmannsretten, men løst i minnelighet mellom
partene før ankeforhandlingen med en betydelig nedsettelse av erstatningen.

I en sak i RG 1979 s. 946 (Eidsivating lagmannsrett) ble en bilforhandler,
som med 10 års avbrudd i en årrekke hadde vært eneforhandler for Fiat i
Trondheimsdistriktet, oppsagt med 10 mndrs. varsel. Etter kontrakten var
oppsigelsesfristen 3 mndr. til utløpet av kalenderåret. Retten mente at oppsi-
gelsen var i strid med god forretningsskikk, og tilkjente goodwillerstatning
med kr. 250.000.- i tillegg til driftstap for 10 måneder med kr. 500.000.-.

I Sverige foreligger såvidt jeg vet ingen rettspraksis vedrørende dette
spørsmål, og jeg har ingen opplysninger om rettspraksis i Finland. I Sverige er
eneforhandlerens stilling og vern ved oppsigelse under utredning fra en komité
som ventes å legge frem et forslag i løpet av 1984. Den samme komité ser
forøvrig på spørsmålet om en utbygd rett til etterprovisjon/avgangsvederlag
også for agenter, med tanke på en harmonisering med EF-landenes lovgivning.

I Danmark og Island er situasjonen for eneforhandlere tilsvarende som for
agenter, se ovenfor. I den nevnte danske dom, UfR 1980 s. 42, ble enefor-
handleren nektet goodwillerstatning etter rettmessig oppsigelse. Det ble lagt
avgjørende vekt på at eneforhandleren hadde hatt selvstendig prisfastsettelse,
og således selv kunne sørge for å oppnå dekning for sine innarbeidelseskostna-
der. Han fikk imidlertid erstattet tap på investeringer, jfr. foran under 3 a).

Jeg har under dette punkt hittil behandlet erstatning for goodwill. Når det
gjelder eneforhandlerens muligheter til å få erstatning for investeringer, vil det
nok ligge bedre til rette for en analogisk anvendelse av kommisjonslovens
regler. Den danske høyesterettsdom i saken Permacel mot Ringtape gir
betydelig støtte til et slikt standpunkt.

c. Erstatningskrav mot ny distributør. Det er mellommannens krav mot
hovedmannen som foran er behandlet her i pkt. 3. Det er imidlertid også et
spørsmål om mellommannen kan rette noe direkte erstatningskrav mot den nye
distributør hovedmannen eventuelt knytter forbindelse med.

I Norena-dommen, RG 1964 s. 203, ble den nye distributør holdt solidarisk
ansvarlig med hovedmannen for den tilkjente erstatning. Begrunnelsen var at
den nye distributør hadde opptrådt for aktivt for å overta, og hans opptreden
ble betegnet som illojal. Vi har et ferskt eksempel på denne konstellasjon i en
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høyesterettsdom avsagt 18.2.1984 hvor Nanset Standard krevet den nye
eneforhandler av John Deer landbruksmaskiner, Norske Felleskjøp, for bl. a.
goodwill-erstatning. Erstatningskravet var basert på generalklausulen i lov om
markedsføring av 16.6.1972 nr. 47 § 1 om god forretningsskikk næringsdri-
vende imellom. Det ble hevdet at denne bestemmelse etter langvarig og sikker
praksis innebærer et forbud mot å medvirke til at en annen frätas sin repre-
sentasjon, ved å innlate seg i forhandlinger med ho vedmannen og vedlike -
holde sin interesse for representasjonen så lenge forholdet til den tidligere for-
handler ikke er avviklet. Subsidiært ble ansvaret bygget på at Norske Felleskjøp
hadde unnlatt å varsle Nanset Standard om sine forhandlinger med hovedman-
nen.

Næringslivets Konkurranseutvalg hadde tidligere uttalt seg i samme sak og
konkludert med at det var i strid med god forretningsskikk at den nye
forhandler innlot seg på forhandlinger med produsenten når forhandlingene
gikk utover det som kunne betegnes som foreløpige sonderinger, og forholdet
til den tidligere forhandler ikke var avviklet. Det ble for øvrig i saken vist til
andre uttalelser fra Konkurranseutvalget i samme retning.

Kravet fra den oppsagte eneforhandler førte ikke frem. Høyesterett fant det
for det første ikke bevist at det var den nye forhandler som hadde tatt
initiativet, og dernest at Norske Felleskjøp ikke hadde opptrådt rettsstridig ved
å innlate seg på forhandlinger. Høyesterett mente at det ikke foreligger noen
helt klar og entydig oppfatning blant næringsdrivende om hva god foretnings-
skikk krever i slike forhold. Det ble pekt på at uttalelsene fra Konkurranseut-
valget ikke binder domstolene, selv om det ofte vil være naturlig å tillegge
dem betydelig vekt.

Her var imidlertid forholdet at det knytter seg atskillig usikkerhet til
innholdet i og rekkevidden av de foreliggende responsa. Høyesterett pekte på
hvilke praktiske konsekvenser det vil få for hovedmannens muligheter til å
skifte forhandler dersom han skal være nødt til å gå til oppsigelse av det
bestående forhandlerforhold før han kan ha sikkerhet for at han vil få en ny
forhandler på akseptable vilkår. Det ble uttrykt tvil om disse konsekvenser var
vurdert av Konkurranseutvalget.

Noen selvstandig varslingsplikt for tredjemann ble heller ikke antatt å
foreligge. Både en slik varslingsplikt og en plikt for tredjemann til å avstå fra
forhandlinger ville etter Høyesteretts mening innebære en begrensning i
hovedmannens frihet til å organisere sitt salgsapparat slik han finner
tjenlig, og ville etablere en beskyttelse av det bestående forhandlerforhold
utover det vern kontrakten gir, med en begrensning av konkurransefriheten som
følge. Selv om det nok kan være behov for visse skranker om konkurransefri-
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heten i forhandlerleddet for å verne om bestående forhold, vek Høyesterett
tilbake for å oppstille noen generell norm med grunnlag i generalklausulen om
hvordan en tredjemann som får tilbud om å overta et forhandleroppdrag skal
forholde seg overfor den som fra før har oppdraget.

4. Konkurranseforbud
Forslag om å gi tvingende regler om i hvilken utstrekning hovedmannen kan

binde opp mellommannen med konkurranseklausuler etter avtalens opphør, ble
diskutert under det nordiske lovforarbeidet. Det ble herunder påpekt at slike
konkurranseklausuler kan være rimelige og nødvendige for å sikre hovedman-
nen mot at mellommannen etterpå utnytter tilført know-how og det kjennskap
han har fått til hovedmannens forhold. Av den grunn, og fordi man etter det
opplyste gikk ut fra at den slags klausuler ikke var særlig vanlig, fant man det
unødvendig å gi vern for agenten utover det som allerede eksisterer i henhold
til avtalelovens § 38. Det gis i den sistnevnte bestemmelse muligheter for
revisjon av slike avtaleklausuler i den utstrekning de virker urimelige.

5. Rett til varemerke
Dette er et spørsmål som gjerne er avtaleregulert når kontraktsforholdet

gjelder merkevarer. Hovedmannen vil da forbeholde seg alle rettigheter til
merket, og gjerne også registrere det for å oppnå beskyttelse i Norge.

Dersom varemerket registreres i distributørens navn, og han ikke frivillig
overfører det ved kontraktens opphør, kan det skape faktiske problemer for
hovedmannen. Han vil da måtte gå til søksmål, hvilket selvsagt kan gi
distributøren god forhandlingsposisjon. Hvis produktet er lansert under et
særskilt navn i distributørens hjemland, og dette navn er funnet på av
distributøren, vil varemerket kunne bli distributørens eiendom gjennom innar-
beidelse, jfr. varemerkeloven av 3.3.1961 nr. 4 § 2.

Jeg nøyer meg med å nevne problemstillingen. Det vil sprenge rammene for
dette referat å gå nærmere inn på den.

6. Europa forøvrig
Mange land har preseptorisk lovgivning om agenters oppsigelsesvern. In-

gen, bortsett fra Belgia, har lovregler for eneforhandlere.

Vest-Tyskland, Sveits, Østerrike og Nederland. Alle disse land har presep-
torisk lovgivning som dekker handelsagenter. Tvungen oppsigelsesfrist kan
variere fra 1 til 6 måneder.

Erstatning for goodwill/kundekrets kan kreves når visse vilkår er oppfylt.
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Detaljene varierer noe fra land til land, men grovt og skjematisk gjelder disse
vilkår:

- Kundekretsen må være vesentlig utvidet
- Prinsipalen får varig nytte av denne utvidelsen
- Erstatningen skal ikke virke urimelig.

Erstatningen er maksimert til 1 års bruttoprovisjon i Nederland og Vest-
Tyskland, 1 års nettoprovisjon i Sveits. I Østerrike er maksimum 1 års
bruttoprovisjon, men her er erstatningen degressiv, slik at den reduseres med
1/12 for hvert år utover 3 års varighet av kontrakten. Erstatningskravet
bortfaller således når forholdet har vart 15 år eller lenger.

I Nederland vil en agent lett kunne bli vurdert som ansatt hos ho vedmannen,
og han vil da ha et sterkere vern.

I Vest-Tyskland har domstolene til en viss grad anvendt reglene om
handelsagenter analogisk for eneforhandlere.

Belgia. Her finnes ingen lovgivning for agenter, men handelsreisende har
god beskyttelse, og disse regler får lett anvendelse også for frittstående
agenter. For handelsagenter forøvrig vil det være vanskelig å oppnå erstatning
eller avgångsvederlag. En rimelig oppsigelsesfrist på minst 3 måneder må man
dog regne med.

Som eneste land i Europa har Belgia beskyttet eneforhandlere gjennom en
lov av 27.7.61. Loven har krav til rimelig oppsigelsesfrist, skjønnsmessig
fastsatt i forhold til omfanget og varigheten av distributøravtalen. Det kan bli
snakk om lang oppsigelsestid, opp til 3 år. Eneforhandlere har krav på
godtgjørelse som fastsettes skjønnsmessig til å dekke utgifter til f. eks.
markedsføring som hovedmannen kan dra fordel av, erstatning til medarbei-
dere som må sies opp, verdien av den opparbeidede kundekrets som stilles til
disposisjon for hovedmannen. Det er en tendens i belgiske domstoler til å
tilkjenne høye godtgjørelser.

Frankrike. Fransk rett gir agentene svært god beskyttelse. Rettstilstanden
farges av at man ser på forholdet mellom agent og hovedmann som et «mandat
d'intérét commun», som bare kan sies opp dersom det kan bygges på
bestemmelser i selve avtalen, eller hvis partene senere er blitt enige om å
bringe forholdet til opphør, eller hvor det foreligger hevningsgrunn.

Videre antas det at agenten har rett til kundekretsen, «la carte». Agenten har
altså rett til å overdra agenturet til en annen, og utgangspunktet for erstat-
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ningsutmålingen ved oppsigelse tas i verdien av agenturet ved en tenkt
overdragelse. Erstatningen har en tendens til å ligge høyt, og kan tilsvare 2-3
års brutto provisjon. Reglene er preseptoriske.

Forhandlere har ifølge rettspraksis ingen rett til opphørserstatning uten at det
foreligger rettsbrudd. Det er nå utarbeidet et lovforslag som innebærer en viss
beskyttelse også for forhandlere.

Italia. Reglene for agenter bærer sterkt preg av sosiale vernehensyn, idet
avgångsvederlaget er utformet som en pensjonslignende ytelse. Reglene er
utformet dels i lovgivningen, dels i kollektivavtaler som sluttes mellom
næringslivets og agentenes organisasjoner. Disse avtalene er bindende for alle,
ikke bare medlemmer. Oppsigelse kan skje med 3 måneders varsel. Størrelsen
av avgångsvederlaget fastsettes etter faste satser til en viss prosent av totalt
opptjent provisjon. Eneforhandlere har ingen lignende beskyttelse.

Storbritannia. Her finnes ingen lovregler, og løsning på tvister beror først
og fremst på en avtaletolkning hvor partenes hensikt tillegges stor vekt.

Stillingen vil være den samme for eneforhandlere og agenter. Faktisk
oppsigelsestid ser ut til å variere sterkt, fra 1 måned til 1 år, men gjennom-
snittet ligger antagelig kortere enn på kontinentet. Erstatning kan tenke s på
grunnlag av fortolkning av avtalen med forankring i handelssedvaner.

EEC. EEC-kommisjonen har lenge arbeidet med et direktivforslag om
agentavtaler. Det første utkast til direktiv er fra 1971. Den siste offisielle
endringen av direktivforslaget er fra 22.1.1979 (EF-tidende C af 2. marts
1979). Det foreliggende utkast er foreløpig ferdigbehandlet i mai 1983 av en
arbeidsgruppe under Ministerrådet. Det inneholder ufravikelige regler om
provisjon, kontraktsopphør og oppgjørsgodtgjørelse og bygger til en viss grad
på tyske regler. Medlemslandene er imidlertid fremdeles uenige om vesentlige
punkter, hvilket man jo kan tenke seg når man ser den varierende rettstilstand
som i dag eksisterer fra Storbritannia som det ene ytterpunkt til Frankrike/Ita-
lia som det annet. Direktivforslaget dekker ikke eneforhandlere.

V. Vurderinger

Gjennomgåelsen av gjeldende rett viser at agentenes interesser stort sett er
godt tatt vare på i europeisk lovgivning, ved tvingende regler som ihvertfall
sikrer dem et minimumsvern. Eneforhandlerens stilling er langt mer usikker,
spesielt m.h.t. det erstatningsrettslige vern.
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Alle mellommenn i varehandelen synes å være rimelig sikret en viss
oppsigelsesfrist, som varierer etter hvor lenge avtaleforholdet har vart, og i
noen grad fra land til land. Man kan spørre om den lovfestede oppsigelsestid
på 3 måneder er for kort eller for lang. Hensett til det gjennomsnitt som
gjelder i land vi ellers sammenligner oss med, 3-6 måneder, synes kommi-
sjonslovens løsning rimelig. Man skal ikke se bort fra at presumsjonsregelen i
lovens § 68, 3. ledd, som går ut på at etterprovisjonen settes til null hvis
oppsigelsen gis med 6 måneders varsel, nok kan medvirke til at denne frist
ofte brukes.

Ved disse regler har man etter min mening tatt rimelig hensyn til at partene
må få en viss tid til å områ seg, samtidig som det har en egenverdi å få
avviklet en kontrakt forholdsvis raskt når den først er sagt opp fra en av
sidene.

Når det gjelder erstatning for goodwill/kundekrets og avgångsvederlag,
finner jeg det igjen hensiktsmessig å drøfte handelsagenter/kommisjonærer og
eneforhandlere hver for seg.

1. Handelsagenter/kommisjonærer
De forskjellige land har lagt seg på ulike prinsipper når det gjelder

goodwillerstatning/avgangsvederlag.
Den bærende tanke ved den nordiske regel om etterprovisjon er at det finner

sted en tidsforskyvning ved at agenten i opparbeidelsesfasen vil nedlegge endel
arbeid før salgsprovisjonene begynner å komme, jfr. Smith-komitéens innstil-
ling s. 49. Ordre som inngår etter avtalens opphør, vil den første tid i stor
utstrekning direkte skyldes agentens salgsarbeid. Etterprovisjonen er således
bare en videreføring av agentens alminnelige provisjonsrett. Selv om partene i
sin avtale tar hensyn til tidsforskyvninger, ved at agenten får en høyere
provisjonssats i innarbeidelsesfasen eller mottar en minimumsprovisjon fra
starten av, får ikke det noen betydning for hans krav på etterprovisjon etter
kommisjonsloven. Dette er noe partene må være oppmerksomme på, og som
de får forsøke å innrette seg etter.

De sosiale vernehensyn som spesielt har gitt seg utslag i de italienske regler,
har ikke den samme gyldighet i Norden. I våre land vil agenten gjennom sine
årlige innbetalinger til det offentlige trygdesystem, med en viss prosent av
årsinntekten, være sikret folketrygd fra pensjonsalder.

På agenthold synes det å være tilfredshet med den eksisterende lovgivning.
Fra lovkomitéens side la man under forarbeidene stor vekt på å komme frem til
regler som skulle kunne virke prosessbesparende, og dette synes å ha slått til i
praksis. Det er vel ikke minst presumsjonsregelen om 3 måneders etterpro vi-
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sjon som kan ha hatt betydning i så måte.
I motsetning til i andre land i Europa, der reglene i stor utstrekning er basert

på skjønnsutøvelse fra domstolenes side, slipper man å prosedere om hvilken
verdi den opparbeidede goodwill har for hovedmannen og hva som er rimelig
erstatning. Våre agenter har krav på etterprovisjon uansett om de lider noe
påviselig tap ved opphør av kontrakten. Dette kom f. eks. klart frem i
Engelschiøn-dommen, hvor distributøren hadde hatt tap på omsetningen av
hovedmannens produkter de siste 2 år, fordi distribusjonen til dagligvaresek-
toren var overlatt til en underdistributør. Dette fikk imidlertid ingen betydning
for utmåling av etterpro visjonen.

Gjennom den preseptoriske lovgivning til vern for agenten, har det syn at
agenten er den svake part i forholdet fått gjennomslag. Dette er vel også riktig
som en gjennomsnittsbetraktning. Hvor det er snakk om små produsenter som
ikke selv har råd til å opprette noe salgsapparat, og er avhengige av mellom-
menn som kan hente sitt levebrød fra flere forskjellige produsenter, slår
synspunktet ikke til.

For mindre produksjonsbedrifter kan den nye agentlovgivning med bestem-
melsene om etterpro visjon bli en hemsko for nødvendige rasjonaliseringstiltak.
Produsentens distriktsagenter kan ha vært i virksomhet en årrekke, og ha en
betydelig omsetning, noe som vil kunne føre til høy etterpro visjon. Selv om
produsenten vet at han vil kunne øke omsetningen og fortjenesten ved å si opp
agentene og legge om distribusjonen, vil han ikke ha råd til det i en økonomisk
vanskelig situasjon p.g.a. det store kapitalutlegg slike oppsigelser vil kunne
føre til. Man ser f. eks. flere møbelprodusenter i Norge som etter hvert går
over til fast ansatte seigere når det åpner seg en mulighet for det.

De nordiske regler kan nok også virke urimelige i de tilfellene hvor det ikke
er så meget agentens innsats, men mere produktet i seg selv, hovedmannens
produktutvikling eller hans egen reklameinnsats som er avgjørende for omset-
ningens størrelse. Dette skal det selvsagt tas hensyn til ved utmålingen av
etterpro visjonen, men be visføringen kan være vanskelig, slik at man lett faller
ned på presumsjonsregelen.

Jeg vil derfor stille spørsmålet om det kanskje ikke tross alt har vært en noe
dyrkjøpt prosessforenkling vi har fått når vi i Norden i større grad enn i andre
land har ofret fleksibiliteten for å få lett anvendelige regler.

Man har også ofret rettsenhetssynspunktet på dette alter. Nå er riktignok
regiene ellers i Europa også nokså varierende, men man ser en hovedretning i
det system som eksisterer i Vest-Tyskland, Sveits, Nederland og Østerrike, og
som det foreløpige EEC-direktiv bygger på. I og med at det så ofte vil være
internasjonale handelsforbindelser som skal løses etter disse regiene, vil
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rettsenhetssynspunktet ha en betydelig egenverdi. Nå viser det seg riktignok å
være vanskelig innenfor EEC-landene å nå frem til ens regler, men dersom
dette målet nås, kunne vel det gi grunnlag for å vurdere reglene på nytt. Dette
spesielt fordi Danmark i så fall vil få regler som avviker fra Norden forøvrig.

Også ønsket om mest mulig lik behandling av agenter og eneforhandlere i
opphørssituasjonen, som jeg kommer til nedenfor under 2, gjør at det etter min
mening kan være ønskelig med en revisjon av kommisjonslovens regler for
agenter.

2. Eneforhandlere
For disse fremstiller gjeldende rettstilstand seg som temmelig broget.

Spesielt etter Tampax-dommen, er det nok flere enn meg som er i villrede når
man skal gi råd til oppsagte eneforhandlere. Inntil denne dommen fait, tror jeg
mange praktiserende advokater regnet med at man kunne påberope seg
kommisjonslovens regler som normgivende, selv om regiene selvsagt måtte
tillempes der hvor avansen bestemmes på annen måte enn ved provisjon.

Dette rettsfelt trenger i dag i høyeste grad en avklaring. Det skal således bli
interessant å se utfallet av den svenske komitéutredning.

Hovedgrunnen til at man her i de fleste europeiske land finner et lovtomt
område, ligger nok i at eneforhandleren er en vanlig grossist, riktignok med
eneretten for et visst produkt. Og vi kan vel være enige om at det ikke vil være
naturlig på generell basis å regulere grossistens forhold i noen særlig utstrek-
ning utover hva som allerede følger av kjøpslovgivningen. Man må imidlertid
etter min mening ikke trekke for store konsekvenser av dette. Når jeg mener at
eneforhandleren har krav på lovgivers oppmerksomhet, skyldes det at den
typiske eneforhandlerkontrakt inneholder elementer som gjør at den sterkt
nærmer seg de agentkontrakter man finner i praksis i dag. Likheten med
agentens stilling er langt mer iøyenfallende enn likheten med den vanlige
grossist.

Forholdet mellom grossist og leverandør vil ofte ikke være avtaleregulert
utover at leverandørens standard leveringsvilkår følges. Eneforhandlere er
derimot vanligvis langt mer bundet gjennom avtaler. Den typiske eneforhand-
leren har plikt til å drive aktiv markedsføring og salgsarbeid for forhandlerens
produkter. Han har plikt til å holde lager og drive service-virksomhet, plikt til
å innordne seg ho vedmannens salgspolitikk, plikt til å rapportere og plikt til å
ikke føre konkurrerende produkter. Alt dette gjør at eneforhandleren etter min
mening som hovedregel bør likestilles med agentene med hensyn til oppsigel-
sesvernet.

Når det gjelder eneforhandlerens innsats med å innarbeide leverandørens
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produkt, kan jeg ikke se vesentlige forskjeller på de to typer mellommenn. Og
det er nettopp ettervirkningen av denne innsats som er den bærende tanke bak
agentens rett til etterprovisjon. Eneforhandlerens muligheter til å ta seg dekket
for disse fremtidssalg i kontraktsperioden er stort sett små.

I Tampax-dommen ble det fremhevet at det i den konkrete sak ikke forelå
noe spesielt vernebehov. Det dreide seg om en stor bedrift og omsetningen av
Tampax utgjorde ikke mer enn ca. 9% av totalomsetningen. Man vil vel kunne
finne den samme situasjon i et gitt tilfelle for en agentbedrift, og her kommer
man ikke utenom retten til etterpro visjon. Spørsmålet må derfor bli om
eneforhandlere generelt sett har mere uavhengige og slagkraftige bedrifter,
hvor tilknytningen til én leverandør er av mindre betydning. Jeg for min del
tror det er vanskelig å basere seg på at en slik antagelse er riktig. Her mangler
imidlertid statistisk informasjon tilsvarende de agentundersøkelser som har
vært fore tatt. Men man burde hatt dette materialet for å ta standpunkt til
spørsmålet.

Det annet forhold som etter min mening bør tillegge s betydelig vekt, er den
pågående utvikling fra den typiske agent mot en blanding av agent og
eneforhandlerstilling. Den siste foretatte agentundersøkelse, som er gjengitt i
Torvald Øgaard jr.'s forskningsrapport «Agenters arbeidsvilkår og rolle»
(Markedsøkonomisk Opplysningsfond 1981), viser en klar tendens i så hen-
seende. Agenter holder i dag oftere lager for å kunne betjene kunden best
mulig; og i de tilfeller der det er lagerhold, er forholdet mellom kommisjons-
lager og eget lager ca. 50-50.

Jeg minner i denne forbindelse om Engelschiøn-saken, der Engelschiøns
plikt til å betale for varene oppsto i det øyeblikk han tok dem ut av
kommisjonslageret. Varene ble solgt i eget navn. Dette vil også være den
typiske ordning hvor en eneforhandler holder kommisjonslager. Forskjellen til
de tilfeller der eneforhandleren har eget lager med en rimelig omsetningshas-
tighet og en viss kreditt fra leverandøren, vil i praksis kunne bli svært liten.

Disse forhold viser etter min mening at det med dagens ordning kan bli
urimelig tilfeldig om mellommannen oppfanges av kommisjonslovens regler
eller faller utenfor. Dette er antagelig ting partene ikke har for øyet når avtalen
skrives, særlig når de heller ikke bevisst har tatt noe valg i relasjon til
oppsigelsesvernet. Kommisjonslovens regler er forøvrig heller ikke helt lette å
lese. Dessuten synes det å herske en viss forvirring blant ikke-jurister om
terminologien agent/eneforhandler. De ord som er brukt vil selvsagt ikke være
avgjørende, men vil nok kunne bli tillagt en viss betydning i tvilstilfeller.

Så lenge rettssituasjonen er uavklart m.h.t. eneforhandlerens muligheter til å
få erstatning etter ulovfestede regler, kan man selvfølgelig ikke med sikkerhet



Forhandleres og mellommenns stilling ved avtalens opphør 445

si hvor urimelig den ovenfor nevnte tilfeldighet kan slå ut. I påvente av den
prinsipielle høyesterettsdom, får man gjøre et forsøk på å kartlegge rettstil-
standen i lys av forarbeidene til kommisjonsloven og foreliggende praksis. Jeg
må her av forståelige grunner holde meg til situasjonen i Norge.

Forretningspraksis i bransjen er vanskelig å dokumentere. Den sparsomme
domstolspraksis på området skyldes nok at partene i de langt fleste tilfeller vil
finne frem til en minnelig ordning når eneforhandlerforholdet opphører. Det
foreligger dessverre få opplysninger om hva disse oppgjør går ut på. Enefor-
handlerne mangler en sentral organisasjon tilsvarende agentenes sammenslut-
ning som kan bidra med opplysninger.

Enkelte ganger er det også et poeng å hemmeligholde oppgjøret. Det
ferskeste eksempel i Norge har man i saken om Renault-forhandlerne, som
samtlige ble oppsagt da salget i Norge ble overlatt til Volvo. Disse gikk
sammen om å saksøke Renault med krav om erstatning, også for goodwill. Det
samlede erstatningskrav lå på ca. 200 mill. kr. Partene inngikk forlik ved
årsskiftet 83/84, men som en del av forliket var bestemt at ingen av partene
hadde anledning til å publisere noe om forlikets innhold.

Oslo Handelstandsforenings Femtimannsutvalg har avgitt en del responsa
som stiller seg positivt til krav om goodwillerstatning. Det er tvilsomt hvor
stor rettslig gjennomslagskraft disse avgjørelser har. I Oslo Byretts dom av
16.12.1970 sies det f.eks.:

«Retten er klar over at Oslo Handelstands Forenings Femtimannsutvalg i noen tilfelle
har karakterisert unnlatt betaling av goodwillerstatning for urimelig og også utilbørlig,
men det er gjort i tilfeller som ikke uten videre kan overføres til nærværende tilfelle

Videre bygger disse avgjørelser bare på en parts fremstilling og de er uten
begrunnelse. Man må naturligvis forutsette at avgjørelsene først og fremst bygger på
et rent forretningsmessig syn på den foreliggende sak, men man kan formentlig ikke
helt utelukke at det tas etiske eller moralske hensyn ut fra ønsket om å påvirke
forretningsstanden i retning av «god forretningsskikk»».

Under revisjonsarbeidet med kommisjonsloven, foretok Smith-komitéen en
gjennomgang av forretnings- og domspraksis, omfattende både agenter og
eneforhandlere og konkluderer på s. 43 i innstillingen slik:

«Når man skal vurdere hvorvidt agenten etter gjeldende rett har krav på goodwiller-
statning, kan det konstateres at den responsumpraksis som foreligger, tydelig peker i
retning av en kutymebestemt rett til slik erstatning. Rettspraksis gir imidlertid et mer
uklart bilde. Det foreligger ingen høyesterettsdom som tilkjenner slik erstatning, og det
er heller ikke noen klar og fast underrettspraksis i denne retning
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Såvel forretnings- som domspraksis i hvert fall i Norge og Danmark gir følgelig et
visst grunnlag for å anta at en sedvanerettsregel kan være i ferd med å bli dannet på
dette felt. Komitéen finner imidlertid ikke grunn til å ta standpunkt til om det foreligger
en ferdig utviklet rettslig bindende kutyme. Komitéens medlem Qvigstad har gitt
uttrykk for at han mener en kutyme foreligger».

Agentene fikk så sin lovbestemte rett til etterprovisjon ut fra det syn at det
også var i tråd med den løpende utvikling. Når eneforhandlerens forhold skal
bedømmes separat, står vi, når det gjelder den domspraksis det ble lagt vekt på
i Smith-komitéen, igjen med Norena-dommen, RG 1964 s. 230, - hvor
premissene som nevnt er blandet, fordi rettsbruddsgrunnlag også forelå. I det
hele tatt har vi ikke noen domsavgjørelse som tilkjenner goodwillerstatning
uten rettsbrudd.

I dommen av Oslo Byrett 22.4.1970 blir det uttalt at det ikke finnes noen hjemmel
for erstatning for opparbeidet goodwill i eneforhandlerforhold hvis oppsigelsen er
saklig. I denne sak ble forholdet sagt opp med 3 mndrs. oppsigelse etter 5 år, fordi
eneforhandlerens innsats ikke hadde ført til noe økt salg for hovedmannen. Hovedman-
nen ville overta salget igjen - han hadde seiv stått for salget i vedkommende område før
eneforhandleravtalen ble inngått. Premissene er altså klart negative, men her var det
tydeligvis heller ikke snakk om noen opparbeidelse av marked eller goodwill i den
periode eneforhandleren hadde arbeidet.

I dommen i RG 1969 s. 525 nøyer Lagmannsretten seg med å si at retten vanskelig
kan se at eneforhandleren hadde hatt noe ytterligere tap ved oppsigelsen. Noen
berikelse på ho vedmannens hånd kunne heller ikke anses godtgjort. Retten stiller seg
forsåvidt ikke generelt negativt til et krav om goodwillerstatning.

I to dommer er eneforhandlere tilkjent goodwillerstatning. Det gjelder for det første
Oslo Byretts dom av 30.1.1978, hvor oppsigelse var gitt med 6 mndrs. frist. Retten fant
at ett års oppsigelse ville vært rimelig. Når det gjelder kravet om goodwillerstatning
uttales: «Enten erstatningen bygges opp som et krav på rimelig oppsigelsesfrist eller
som en erstatning for goodwill, kan forsåvidt være likegyldig. Også i nærværende sak
kan synspunktet at den som har sådd bør høste, tillegges vekt. Det er åpenbart at det
forhandlernett som gjennom en årrekke var bygget opp av Auto-Supply, representerte
en stor økonomisk verdi». Dette forhandlernett tilegnet hovedmannen seg etter oppsi-
gelsen. Det ble gitt goodwillerstatning med ett års gjennomsnittlig nettofortjeneste. I
denne dom bygges det altså også delvis på rettsbruddsgrunnlag. Som nevnt ble dommen
anket og etterpå løst i minnelighet.

I RG 1979 s. 946 uttales at man i norsk rett hittil har vært tilbakeholden med å
anerkjenne noen rett til goodwillerstatning i mellommannsforhold. Dette standpunkt
synes imidlertid å være knyttet til den forutsetning at det foreligger en rettmessig
oppsigelse, ikke en rettsbruddssituasjon. Er det siste tilfelle, ligger det nær å se det slik
at dersom det først på mellomhandlerens hånd foreligger en goodwill som representerer
et økonomisk aktivum for ham, og denne går tapt som følge av en rettsstridig
oppsigelse fra ho vedmannens side, så må dette tapet i prinsippet kunne kre ves erstattet
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på linje med annet tap som ho vedmannen må erstatte. Lagmannsretten mente videre at
etter de opplysninger som forelå for retten, måtte man anta at det ved opphør av
eneforhandlerforhold innenfor bilbransjen i praksis foretas minnelige oppgjør som også
omfatter kompensasjon for goodwill, hva enten den i tilfelle blir betalt av importøren
eller av den nye forhandler som övertar forhandlerretten for vedkommende bilmerke.
En slik erstatningsplikt fantes å være godt forenlig med hva domsstolene er kommet til i
enkelte andre tilfeller hvor det har vært tale om erstatning på rettsbruddsgrunnlag, og
det ble bl.a. henvist til Norena-dommen. Kontrakten mellom partene var inngått på
grunnlag av et standardformular utarbeidet i samarbeid mellom Automobilimportørenes
Forening og Bildetaljistene s Forening. Denne kontrakt var oppsigelig fra begge sider
med 3 mndrs. varsel til utgangen av kalenderåret. Retten fant det imidlertid klart at
forutsetningen var at forholdet skulle anses automatisk forlenget for ett år av gangen så
lenge det ikke var noen «saklig grunn» for oppsigelse. Kontrakten ble sagt opp i brev
datert 3.3.1975 til utløp ved årsskiftet. Retten mente at det ikke var påvist noe saklig
grunnlag for oppsigelsen, og fant dessuten at oppsigelsen ble iverksatt overfor enefor-
handleren på en måte som var hensynsløs og illojal, fordi det allerede var etablert
kontakt med ny forhandler, og oppsigelsen kom fullstendig overraskende på den gamle
forhandler.

Denne gjennomgåelse av norsk rettspraksis viser at i de tilfeller der
eneforhandleren faktisk har kunnet påvise et tap av goodwill ved oppsigelsen,
er han i Norge også blitt tilkjent erstatning for tapet. Dette har dog ikke skjedd
uten at retten har kunnet henge det på et eller annet rettsbruddsgrunnlag. Og
man får inntrykk av at et slikt grunnlag lett kan konstrueres, dersom man først
finner det rimelig med en goodwillerstatning. Det vises f.eks. til Auto-Supply-
dommen, der retten fant det rimelig med en oppsigelsesfrist på hele ett år.
Også den siste dom i RG 1979 s. 946 trekker i denne retning.

I de tilfeller hvor krav om goodwillerstatning er blitt avvist, synes retten
heller ikke å ha funnet bevist at det er opparbeidet noen goodwill eller at noe
tap er lidt. Men to av disse avgjørelser inneholder allikevel i sine premisser
nokså generelle negative uttalelser vedrørende den prinsipielle side av spørs-
målet.

Man kan vel ihvertfall trekke den konklusjon av rettspraksis at noe avgångs-
vederlag i tråd med agentenes etterprovisjon kan det ikke bli snakk om for
eneforhandleres vedkommende. Et krav må eventuelt knyttes til påvist tap av
goodwill; eneforhandleren må være blitt skadelidende p.g.a. oppsigelsen.
Uttalelsen i Tampaxsaken, Rt. 1980 s. 243, der det tas reservasjon for at det i
en viss utstrekning kan være grunnlag for et etteroppgjør etter alminnelige
rettsregler, gir ingen konsesjoner i noen retning. Saken føyer seg imidlertid inn
i det antydede mønster, ved at det såvidt jeg kan se ikke var gjort noe forsøk
på å påvise eller anføre at eneforhandleren var påført økonomiske tap ved
oppsigelsen. Og jeg minner om flertallsvotumet, hvor det uttrykkelig sies at
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man kan tenke seg analogisk anvendelse av etterprovisjonsreglene hvis man
ellers ville komme til et lite rimelig resultat. Dette vil vel nettopp kunne tenkes
å være tilfelle der forhandleren kan påvise konkret økonomisk tap som har sin
årsak i oppsigelsen.

Hvordan avgjørelsen vil falle i et rent tilfelle, hvor eneforhandleren etter en
rettmessig oppsigelse kan påvise tap av goodwill som kommer hovedmannen
eller den nye forhandler til gode, er fremdeles et åpent spørsmål som etter min
mening har krav på lovgivers oppmerksomhet.

I Ot.prp. nr. 40 (1972-73) som fremmet forslaget om lovrevisjonen, heter
det på s. 6 vedrørende eneforhandlere at departementet i prioriteringen mellom
flere presserende lovgivningsarbeider ikke kan love å ta opp arbeidet med å
lovregulere eneforhandlerens stilling. Det angis at det «kan trolig være grunn
til å vente og se hvilken innflytelse den revisjon av kommisjonsloven som her
fremmes i praksis kan få på eneforhandlerens stilling».

Min konklusjon på dette punkt er at eneforhandlerens stilling i løpet av de
siste 10 år er blitt ytterligere uklar og i dag fremtrer som lite tilfredsstillende i
relasjon til erstatningsspørsmålet.

VI. Teser

1. Dagens regler om agenters rett til etterprovisjon kan være urimelig
tyngende for en produsent når det av økonomiske eller andre grunner er
nødvendig å legge om salget. Særlig gjelder dette når omleggingen er direkte
nødvendig for å få en svaktstillet bedrift på fote. Reglene bidrar til å sementere
etablerte salgsordninger som kan være samfunnsøkonomisk ulønnsomme.

Det vil være lettere å betale løpende vederlag som også dekker innarbeidel-
seskostnadene for agenten. Det kan bli svært tungt likviditetsmessig å skulle
utrede etterprovisjon som et kapitalbeløp av en viss størrelse når forholdet
oppløses.

2. Hvis man først ønsker regler om etteroppgjør, er det en innvending mot
kommisjonslovens regler at de i sin oppbygging er svært ulike de regler som
gjelder i Europa forøvrig. Man burde i Norden tilstrebe rettsenhet med de
øvrige europeiske land, spesielt innenfor EEC, fordi kontrakten ofte vil berøre
en part fra Norden, og en fra et EEC-land. Også tese nr. 3 og 4 nedenfor fører
til at det også vil kunne være ønskelig med en endring av gjeldende regler for
agenter.

3. De eneforhandlerkontrakter som brukes i praksis, gjør at eneforhandlerens
stilling er svært lik agentens stilling. Det er en urimelig forskjellsbehandling
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av de to typer mellommenn i gjeldende rett i dag som bør korrigeres. Det kan
være tilfeldig hva et mellommannsforhold blir klassifisert som, en tilfeldighet
som kan få store konsekvenser.

4. Eneforhandleres vern ved oppsigelse bør søkes gjennomført ved lovgiv-
ning. En slik lovgivning bør ikke følge de prinsipper dagens agentlovgivning
bygger på. Lovgivningen bør bygge på at det er påvist tap av goodwill og
kundekrets som skal erstattes i rimelig utstrekning. Slike mer skjønnspregede
regler vil kunne føre til en del prosesser, men dette antas å være nødvendig for
å nå frem til rimelige resultater. Man får da bedre anledning til å ta hensyn til
de variasjoner i kontraktsforholdene som tross alt vil finnes.

5. Man bør også vurdere hvordan man gjennom lovgivning kan søke å løse
spørsmålet om hvor langt partene kan gå i å avtale et annet lands rett som
gjeldende for kontrakten når det i mellommannens hjemland eksisterer pre-
septorisk lovgivning som gir ham beskyttelse.
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