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Fremstillingen omhandler kravstyper som på den ene siden ikke kan hjemles i løfte 
(avtalerett) eller erstatningsbetingende atferd (erstatningsrett), og som på den an-
nen side har berikelse på debitors hånd som en rettsstiftende kjensgjerning. Innenfor 
denne brede angivelsen av kravstyper, sondrer forfatteren mellom to hovedgrupper 
av krav: ”Restitusjonskrav” går ut på restitusjon av økonomiske verdier som opp-
rinnelig har blitt tilført debitor fra kreditor. ”Berikelseskrav” går ut på avståelse 
av økonomiske fordeler som debitor har oppebåret ved atferd som er rettsstridig i 
forhold til kreditor. Etter forfatterens mening er det behov for systematisk og separat 
analyse av henholdsvis restitusjonskrav og berikelseskrav. Berikelsesgrunnsetningen 
– som går ut på at ugrunnet/uberettiget berikelse på annen manns bekostning, skal 
gå tilbake – kan ha en systematiserende funksjon. Diskusjoner om hvorvidt grunnset-
ningen utgjør en alminnelig hjemmel for betalingskrav, bør imidlertid betraktes som 
et tilbakelagt stadium. Grunnsetningens henvisning til ”ugrunnet/uberettiget beri-
kelse” er navn på resultatet. 

Innledning1. 

I norsk formuerett utgjør løfte og skadevoldende erstatningsbetingende atferd de 
praktisk viktigste rettsstiftende kjensgjerninger for statuering av betalingsplikt. Det 
er likevel ikke tvilsomt at man har en rekke kravstyper hvis rettsstiftende kjensgjer-
ninger verken er løfte eller skadevoldende erstatningsbetingende atferd. Mange av 
disse kravstypene har i tillegg til dette negative fellestrekket, et positivt fellestrekk, 
nemlig at en eller annen form for berikelse på betalingsdebitors hånd utgjør en retts-
stiftende kjensgjerning for kravet. Et eksempel er tilbakebetalingskrav etter læren om 
condictio indebiti. En forutsetning for tilbakebetalingskrav er at det har funnet sted 
en formuesforskyvning fra tilbakebetalingskreditor til tilbakebetalingsdebitor, eller, 
med andre ord, at debitor har blitt beriket på kreditors bekostning.

Tittelen ”uberettiget berikelse som grunnlag for betalingskrav” forstår jeg som 
en henvisning til kravstyper med nevnte negative og positive fellesstrekk. Emnet for 
fremstillingen er følgelig kravstyper som på den ene siden ikke kan hjemles i løfte 
eller erstatningsbetingende atferd, og som på den annen side har berikelse på debitors 
hånd som en rettsstiftende kjensgjerning. 
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Terminologi2. 

Det finnes ingen etablert terminologi for kravstypene som er gjenstand for undersø-
kelse i denne fremstillingen. 

Dette tror jeg for en stor del skyldes at berikelse som rettsstiftende kjensgjerning 
– til forskjell fra løfte (avtalerett) og erstatningsbetingende atferd (erstatningsrett) – i 
liten grad har vært gjenstand for systematisk behandling i juridisk teori. For eksempel 
har det i norsk rett vært vanlig å behandle læren om condictio indebiti i den særnorske 
rettsdisiplinen pengekravsrett, en rettsidisplin som ”etter eget utsagn” dreier seg om 
annet enn pengekravets rettsstiftende kjensgjerninger. Et annet eksempel er såkalt 
vederlagskrav ved opphør av samboerforhold. Det er her tale om en ulovfestet regel 
som etter omstendighetene gir grunnlag for å statuere betalingsplikt for den av sam-
boerne som under samlivet har fått tilført en berikelse fra den andre samboeren, f.eks. 
som følge av den andre samboerens verdiøkende innsats på eiendeler som tilhører 
førstnevnte. Denne kravstypen er det vanlig å behandle i rettsidisplinen familierett. 
Et tredje eksempel er såkalt vinningsavståelseskrav, dvs. krav på avståelse av vinning 
oppebåret ved rettsstridig atferd, f.eks. urettmessig utnyttelse av åndsverk. Denne 
kravstypen blir selvsagt nevnt i opphavsrettslige fremstillinger, men noe systematisk 
fremstilling av kravstypen finnes knapt.

Det er illustrerende for mangelen på etablert terminologi at A. Vinding Kruse 
benyttet termen ”restitutionskrav” som samlebetegnelse for krav som – grovt teg-
net – har ovennevnte negative og positive fellestrekk, mens Hagstrøm gjør bruk av 
”berikelseskrav” som samlebetegnelse for stort sett samme typer betalingskrav.1 
Hertil kommer at Rognstad og Stenvik benytter ”berikelseskrav” som betegnelse på 
en enkelt kravstype, nemlig krav på avståelse av vinning oppebåret ved rettsbrudd – 
det jeg i forrige avsnitt betegnet som ”vinningsavståelseskrav”.2

I denne fremstillingen vil jeg gjøre bruk av både ”restitusjonskrav” og ”berikel-
seskrav”, men da som betegnelser på to hovedgrupper av krav som innehar nevnte 
negative og positive fellestrekk. I dette ligger at jeg vil gi begrepene et snevrere me-
ningsinnhold enn hva Hagstrøm og A. Vinding Kruse gjør. Dessuten vil jeg gi begre-
pet ”berikelseskrav” et videre meningsinnhold enn hva Rognstad og Stenvik gjør.

En av disse hovedgruppene av krav går ut på tilbakeføring – restitusjon – av øko-
nomiske verdier som opprinnelig har blitt tilført debitor fra kreditor. Det kan f.eks. 
være tale om verditilførsel i form av betaling av ikke-eksisterende gjeld (condictio 
indebiti) eller uoppfordret innsats på annen manns ting. Sistnevnte eksempel illustre-
rer at slike krav gjerne tangerer avtalerettslige betalingskrav. For tankens skyld kan 

1  Anders Vinding Kruse, Restitutioner. Et bidrag til undersøgelsen af berigelsesgrundsætningen i dansk 
og fremmed ret, København 1950; Viggo Hagstrøm i samarbeid med Magnus Aarbakke, Obligasjonsrett, 
Oslo 2003 s. 664 flg.
2  Ole-Andreas Rognstad og Are Stenvik, ”Hva er immaterialretten verd? Om erstatning og annen kom-
penasasjon ved immaterialrettskrenkelser”, Festskrift til Peter Lødrup, Bonus Pater Familias, Oslo 2002 
s. 511-548.
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man derfor tale om kvasi-kontraktsrettslige krav. Jeg benytter ”restitusjonskrav” som 
samlebetegnelse for slike krav.3 

For det andre har man krav som går ut på avståelse av økonomiske fordeler som 
debitor har oppebåret – tilegnet seg – ved atferd som er rettsstridig i forhold til kredi-
tor. De økonomiske fordelene kan være av objektiv eller subjektiv art. Et eksempel på 
førstnevnte tilbyr såkalte vederlagskrav, dvs. krav på rimelig vederlag for urettmessig 
utnyttelse av annen manns ting eller rettighet, uten hensyn til om krenkede (kreditor) 
har blitt påført økonomisk tap, og uten hensyn til om krenkeren (debitor) har oppe-
båret fortjeneste ved bruken. I forlengelsen av slikt krav kan man tenke seg plikt til 
å avstå fortjeneste oppebåret ved rettsbrudd, f.eks. plikt til å avstå nettoinntekt oppe-
båret ved urettmessig utnyttelse av patentrettighet. Jeg betegner disse kravene som 
henholdsvis ”vederlagskrav” og ”vinningsavståelseskrav”, og som samlebetegnelse 
for disse to kravstypene, benytter jeg ”berikelseskrav”.4 Når det gjelder berikelses-
krav, kan man for tankens skyld tale om kvasi-deliktsrettslige krav, ettersom berikel-
seskrav og erstatningskrav har det til felles at begge kravstypene er betinget av retts-
brudd. Hovedforskjellen er selvsagt at erstatningskrav går ut på reparasjon av faktisk 
negativ effekt – skade – på kreditors (skadelidtes) side , mens berikelseskrav går ut på 
avståelse av positiv effekt – økonomisk vinning – på debitors (krenkerens) side. 

De to hovedgruppene av krav som jeg skal behandle og som innehar nevnte nega-
tive og positive fellestrekk, går følgelig under betegnelsene ”restitusjonskrav”, som 
omhandler restitusjon av tilført verdi, og ”berikelseskrav”, som omhandler avståelse 
av tilegnet verdi. 

Om berikelsesgrunnsetningen3. 

Den såkalte berikelsesgrunnsetningen går ut på at ugrunnet/uberettiget berikelse på 
annen manns bekostning, skal gå tilbake. Grunnsetningen har kommet til uttrykk i 
flere europeiske lovbøker, se f.eks. BGB § 812 og art. 62 i den sveitsiske lovboken, 
og i Principles of European Unjustified Enrichment Law (PEUE) art. 1: 101 (1). 

Det finnes ingen tilsvarende lovbestemmelse i norsk rett. Likevel inneholder 
norsk formuerett en berikelsesgrunnsetning, iallefall i den forstand at grunnsetningen 
kan utgjøre en del av argumentasjonsarsenalet ved avgjørelsen av rettsspørsmål. Det 
er forsåvidt illustrerende at læren om condictio indebiti henter sin begrunnelse fra 
berikelsesgrunnsetningen; lærens siktemål er å utlikne en formuesforskyvning, og 
dermed kan man tale om restitusjon av uberettiget berikelse.5

3  Jeg gir en utførlig behandling av kravstypen i Erik Monsen, ”Om restitusjonskrav på ulovfestet grunn-
lag”, Jussens Venner 3/2005 s. 157-197.
4  Erik Monsen, Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av 
ting og rettighet, Cappelen Akademisk Forlag, 2007.
5  Tilsvarende Hagstrøm, op.cit. (note 1) s. 681. Se også Erik Monsen, ”Fradrag for overvelting ved utmå-
ling av erstatnings- og tilbakesøkingskrav? Om fordeling av tap mellom skadevolder (betalingsmottaker), 
skadelidt (betaler) og tredjemann”, Tidsskrift for Erstatningsrett 3/2007 s. 195-232 på s. 226-227.
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Et annet spørsmål er om berikelsesgrunnsetningen utgjør en alminnelig regel for 
statuering av betalingskrav, på tilsvarende måte som f.eks. culparegelen utgjør en 
alminnelig regel for statuering av erstatningsplikt. 

Det ligger i sakens natur at en alminnelig regel ikke kan være skarpt tilskjært. På 
den annen side er det uhensiktsmessig å klassifisere berikelsesgrunnsetningen som 
en regel dersom setningen ikke gir særlig annen veiledning for rettsanvendelsen enn 
at det etter omstendighetene kan kreves restitusjon av tilført verdi og avståelse av 
tilegnet verdi. En rettsanvendelse som består i deduksjon fra en såpass vag regel, vil 
neppe medføre større grad av forutberegnelighet enn alternative rettsanvendelsespro-
sesser som står til rådighet for norske domstoler, herunder analogi og regeldanning. 

Spørsmålet er derfor helst om berikelsesgrunnsetningen, dvs. formuleringen 
ugrunnet/uberettiget berikelse på annen manns bekostning, gir såpass sikker veiled-
ning ved den konkrete rettsanvendelsen at det er hensiktsmessig å betegne den som 
en alminnelig regel.

I PEUE art. 1: 101 (1) smh. (2) blir det lagt til grunn at berikelsesgrunnsetningen 
ikke utgjør en alminnelig regel. I (1) kommer grunnsetningen til uttrykk: ”A person 
who obtains an unjustified enrichment which is attributable to another’s disadvantage 
is obliged to that other to reverse the enrichment.” Denne formuleringen kan umid-
delbart forstås som uttrykk for en regel, men den må ses i sammenheng med bestem-
melsen i (2): ”This rule applies only in accordance with the following provisions of 
this Book.” Og i de følgende bestemmelsene blir det presisert nærmere hva som er en 
”unjustified enrichment” og hvilke berikelser som er ”attributable to another’s dis-
advantage”. Herunder blir det, om enn ikke eksplisitt hva gjelder det terminologiske, 
sondret mellom restitusjon av tilført verdi (restitusjonskrav) og avståelse av tilegnet 
verdi (berikelseskrav), se særlig PEUE art. 4: 101. 

Etter avhandlingene til Jan Hellner og Anders Vinding Kruse, begge fra 1950, er 
det ikke lenger vanlig i nordiske fremstillinger å drøfte dette spørsmålet om berikel-
sesgrunnsetningens karakter. Dette skyldes antagelig dels at begge disse forfatterne 
var negativt innstilte til å anerkjenne grunnsetningen som en alminnelig regel.6

I norsk teori har imidlertid Hagstrøm vært inne på spørsmålet. Han formulerer 
spørsmålet om ”det kan oppstilles en almen rettsgrunnsetning som går ut på at den 
som tilfeldig har oppebåret en økonomisk fordel på bekostning av en annen, plikter å 
gi fordelen fra seg til rette vedkommende”.7 Under henvisning til at Birgo-dommen 
i Rt. 1985 s. 290 etter Hagstrøms oppfatning må ha betydning utover det den direkte 
gjaldt, nemlig condictio indebiti, konkluderer Hagstrøm slik: ”Ved spørsmål om beri-
kelseskrav skal anerkjennes, må ... ’hvert tilfelle ... vurderes konkret og under hensyn 
til rimelighet’.”8 Denne regelen inneholder et rimelighetsvilkår som synes å erstatte 
grunnsetningens henvisning til ugrunnet/uberettiget berikelse, eller, med Hagstrøms 
ord, grunnsetningens henvisning til ”tilfeldig ... økonomisk fordel”. 

6  Jan Hellner, Om obehörig vinst. Särskilt utanför kontraktsförhållanden. Et civilretslig problem i kom-
parativ belysning, Uppsala 1950, bl.a. på s. 398; A. Vinding Kruse, op.cit. (note 1) s. 148.
7  Hagstrøm, op.cit. (note 1) s. 664.
8  Hagstrøm, op.cit. (note 1) s. 666.
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Det kan diskuteres om en slik regel sier mer enn at det etter omstendighetene er 
grunnlag for å tilkjenne restitusjons- og berikelseskrav i andre tilfeller enn de som 
følger av lov og etablert ulovfestet rett. Forsåvidt er det interessant at Hagstrøm i 
forlengelsen av ovennevnte formulering av den alminnelige regelen, går nærmere 
inn på enkelte typetilfeller. Herunder ser han særskilt på spørsmålet om avståelse av 
tilegnet verdi – det jeg kaller ”berikelseskrav” – og formulerer et slags skyldkrav i 
den forbindelse. Av dette følger, såvidt jeg forstår, at Hagstrøm i realiteten legger opp 
til tilsvarende systematikk som PEUE.

Konsekvensen av å betrakte berikelsesgrunnsetningen på denne måten, er at 
ugrunnet/uberettiget berikelse blir et navn på resultatet. Etter mitt skjønn er dette 
hensiktsmessig. En regel som forutsetningsvis skal regulere så ulikartede tilfeller 
som restitusjon av tilført verdi og avståelse av tilegnet verdi, vil nødvendigvis måtte 
være svært vag. Og jeg tror ikke det er mulig å finne frem til en formulering som vil 
gi noenlunde sikker veiledning for begge disse typetilfellene.9 Dette særlig fordi det 
i det ene tilfellet er tale om formusforskyvning uten rettsbrudd involvert – restitusjon 
av tilførte verdier – mens det i det andre tilfellet er tale om avståelse av verdier som 
har blitt tilegnet ved rettsbrudd, uten noen form for formuesforskyvning. 

En liknende erkjennelse ligger bak rettsutviklingen i tysk rett. Her har utviklingen 
gått fra å operere med én berikelseslære etter BGB § 812, til en erkjennelse av at en 
slik lære ikke fører til større rettslig klarhet enn den klarhet ordlyden i bestemmelsen 
kan tilby.10 Denne erkjennelsen har igjen lagt grunnlaget for utvikling av en rekke 
typetilfeller som alle blir behandlet innenfor ”Bereicherungsrecht”. Jeg kommer noe 
nærmere inn på disse typetilfellene i punkt 6. 

Restitusjonskrav 4. 

Restitusjonskrav dreier seg, som allerede nevnt, om tilbakeføring – restitusjon – av 
verdier som opprinnelig har blitt tilført debitor fra kreditor. Det er en forutsetning at 
kravet på tilbakeføring ikke kan hjemles i avtale mellom partene. 

Et typisk kjennetegn på slike restitusjonstilfeller er en form for uoppfordret verdi-
tilførsel. Condictio indebiti-situasjonen er ett eksempel på uoppfordret verditilførsel. 
Andre eksempler, som ikke dreier seg om direkte pengeoverføringer, omfatter ver-
ditilførsel gjennom uoppfordret innsats på annen manns ting og uoppfordret tjenes-
teyting uten at debitors ting blir påvirket. I norsk rett finnes en rekke hjemler – både 
lovfestede og ulovfestede – for restitusjonskrav i slike tilfeller. For eksempel hjemler 

9  Se også Torgny Håstad, Tjänster utan uppdrag. Ersättning och behörighet vid s.k. negotiorum gestio, 
Uppsala 1973 s. 36: ”Doktrinens framställning om obehörig vinst har resulterat i konklusionen att det ur 
satsen, att vinster som gjorts obehörigen på en annans bekostnad skall återgå, inte är möjligt att få ut något 
självstendigt att halla sig till vid regelns tillämpning på nya fall.”
10  Se f.eks. Ernst von Caemmerer, ”Bereicherung und unerlaubte Handlung”, Festschrift für Ernst Rabel, 
Tübingen 1954 s. 333-401 på s. 337.
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husleieloven § 10-5 restitusjonskrav i tilfeller hvor leietaker har gjort påkostninger 
på leieobjektet. Et annet eksempel finner man i ekteskapsloven § 73, som hjemler 
vederlagskrav for en ektefelle som ved arbeid har medvirket til å øke midler som er 
den andre ektefelles særeie. Et tredje eksempel er de ulovfestede reglene om ved-
erlagskrav ved opphør av samboerforhold. Høyesterett har i Rt. 1984 s. 497 og Rt. 
2000 s. 1089 på prinsipielt grunnlag og under henvisning til alminnelige berikel-
ses- og restitusjonsprinsipper, lagt til grunn at en samboer som har tilført bofellen 
verdier under samlivet, på visse vilkår kan kreve restitusjon når samlivet opphører. 
Vilkårene går i korte trekk ut på følgende: i) Den påstått betalingspliktige sambo-
eren må ha blitt tilført en økonomisk fordel – en berikelse – som følge av den andre 
samboers innsats. Både positiv formuesøkning og sparte kostnader blir ansett som 
berikelse i denne sammenheng. ii) I tillegg må det foretas en skjønnsmessig rimelig-
hetsvurdering. Under henvisning til dette rimelighetsskjønnet, har Høyesterett lagt 
til grunn at det normalt bare vil være aktuelt å tilkjenne krav dersom tilført berikelse 
ikke er uvesentlig. Når det gjelder utmåling av kravet, vil tilført berikelse utgjøre et 
maksimum. Innenfor denne maksimumsgrensen skal det foretas en skjønnemsessig 
rimelighetsvurdering.  

Et tredje typetilfelle har man der restitusjonskreditor oppfyller restitusjonsdebi-
tors penge- eller naturalforpliktelse. Dette viser at regresskrav kan karakteriseres 
som et restitusjonskrav. Et eksempel på oppfyllelse av naturalforpliktelse er der en 
underentreprenør uoppfordret oppfyller hovedentreprenørens forpliktelser overfor 
byggherren, uten at vilkårene for negotiorum gestio forelå. Den alminnelige regress-
retten kan neppe anvendes for å løse spørsmålet om underentreprenøren kan gjøre 
gjeldende krav på restitusjon overfor hovedentreprenøren. Heller ikke noen annen 
ulovfestet lære synes å omfatte et slikt tilfelle.

I slike tilfeller hvor det ikke eksisterer en lovhjemmel eller etablert ulovfestet re-
gel som kan fungere som rettslig grunnlag for avgjørelsen av om det kan gjøres gjel-
dende restitusjonskrav, kan det etter omstendighetene reises spørsmål om analogisk 
anvendelse av etablerte regler eller regeldanning for det konkrete typetilfellet.11 Et 
annet spørsmål er om det kan sies å eksistere en alminnelig regel om restitusjonskrav 
som gjør det unødvendig å vurdere analogi og regeldanning for typetilfellet. 

En forutsetning for etablering av en alminnelig regel om restitusjonskrav som 
gir en viss grad av sikker veiledning ved den konkrete rettsanvendelsen, er at det er 
relativt stor grad av homogenitet mellom ulike restitusjonstilfeller. Jeg har tidligere 
argumentert for at det foreligger tilstrekkelig grad av homogenitet, og at rettskilde-
materialet gir tilstrekkelig grunnlag for danning av en alminnelig regel om restitu-
sjonskrav.12 

11  Et eksempel på sistnevnte er dommen inntatt i RG 1984 s. 363 (Eidsivating). Her ble en arvings resti-
tusjonskrav for gjennom søksmål å ha tilført dødsboet verdier, hjemlet i et ulovfestet grunnlag som ble 
bygget opp særlig på basis av dagjeldende konkurslov § 92, utkast til ny konkurslov §§ 114 og 118 og 
læren om negotiorum gestio. 
12  Se Monsen, op.cit. (note 3).
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Når det gjelder spørsmålet om homogenitet, er det sentralt at tilsvarende hensyn 
gjør seg gjeldende uavhengig av om det er tale om uoppfordret innsats på annen 
manns ting, uoppfordret tjenesteyting eller oppfyllelse av annen manns penge- eller 
naturalforpliktelse. Et overgripende synspunkt er at restitusjonskrav må innpasses 
i rettssystemet. Herunder må det påses at tilkjennelse av restitusjonskrav ikke un-
derminerer hensyn som ligger til grunn for andre regelsett, f.eks. må tilkjennelse av 
restitusjonskrav ikke underminere begrunnelsen for slutningen om at betalingskravet 
ikke kan hjemles i avtale mellom partene. 

Utover dette er det to hovedhensyn som står mot hverandre: På den ene siden har 
man hensynet til restitusjonsdebitors selvbestemmelsesrett; det er jo spørsmål om å 
pålegge ham en betalingsplikt i et tilfelle hvor han ikke har avgitt betalingsløfte (og 
heller ikke har opptrådt rettsstridig). Mot dette står hensynet til godtgjøring av resti-
tusjonskreditor, som ved egen innsats har beriket restitusjonsdebitor. 

Hvilket av disse to hensynene som skal gis avgjørende vekt, beror på de konkrete 
omstendighetene i det enkelte tilfellet. I denne sammenheng kan en rekke momenter 
være relevante, herunder hvor stor berikelsen er; berikelsens karakter – om det er 
tale om nødvendig innsats og dermed sparte utgifter for restitusjonsdebitor, eller bare 
nyttig, til forskjell fra nødvendig innsats fra restitusjonskreditors side; om tilført be-
rikelse er en refleksvirkning av handling som restitusjonskreditor har foretatt i egen 
interesse; om det for restitusjonskreditor var mer eller mindre nærliggende å innhente 
betalingsløfte på forhånd; osv. 

Når det gjelder den nærmere formuleringen av denne alminnelige regelen, har jeg 
tatt til orde for en slags generalisering fra reglene om vederlagskrav ved opphør av 
samboerforhold slik disse har blitt utpenslet i Rt. 1984 s. 497 og Rt. 2000 s. 1089, se 
ovenfor. Et sentralt poeng i denne sammenheng er at både regelens vilkårs- og vir-
kningsside gir anvisning på en skjønnsmessig rimelighetsvurdering, noe som åpner 
for ivaretakelse av de legislative hensyn som kan tenkes å gjøre seg gjeldende i ulike 
restitusjonstilfeller. 

Fordi den alminnelige regelens virkeområde er avgrenset til å gjelde typetilfeller 
som er homogene bl.a. i den forstand at det er to hovedhensyn som står mot hveran-
dre, vil regelen gi såpass presis veiledning for den konkrete rettsanvendelsen at det er 
naturlig å betegne den som en alminnelig regel.  

Berikelseskrav5. 

”Berikelseskrav” er en samlebetegnelse for to kravstyper, nemlig vederlagskrav og 
vinningsavståelseskrav, som begge dreier seg om avståelse av økonomiske fordeler 
som debitor har oppebåret ved rettsstridig atferd. 

Denne begrepsbruken er bl.a. ment som en presisering av at analysen av veder-
lagskrav og vinningsavståelseskrav bør finne sted løsrevet fra det erstatningsretts-
lige paradigmet. Implisitt i dette ligger at ”erstatningskrav” må forstås i tråd med  
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tradisjonell begrepsbruk. Det vil si at ”erstatningskrav” er en betegnelse på privat-
rettslige monetære sanksjoner som går ut på reparasjon av faktiske negative effek-
ter – dvs. økonomisk tap (tapserstatning) og visse former for ikke-økonomisk skade 
(oppreisning og ménerstatning) – på krenkedes hånd. Dommen i Rt. 2007 s. 817 
støtter dette synspunktet om analyse løsrevet fra erstatningsretten. Retten uttalte at 
vinningsavståelseskrav ”kjennetegnes av at oppmerksomheten flyttes fra skadelidtes 
tap – som i erstatningsretten – til skadevolders gevinst ved den urettmessige handlin-
gen” (avsnitt 51, min kursivering). 

Til tross for dette er det klart at etablert erstatningsrett utgjør et viktig bakteppe 
for utviklingen av berikelseskrav. Den etablerte erstatningsretten er i hovedsak ut-
viklet på basis av typetilfeller hvor det er tale om fysisk skade på person eller ting 
(integritetskrenkelser). Økonomisk tap er den typiske faktiske konsekvensen av 
integritetskrenkelser, og erstatning utgjør derfor en naturlig og hensiktsmessig mo-
netær sanksjon. Dette bildet blir tildels annerledes når det er tale om ikke-integri-
tetskrenkelser i form av urettmessig utnyttelse av annen manns ting eller rettighet. 
For det første er det enkelt å tenke seg at slike krenkelser ikke påfører krenkede 
noe økonomisk tap, og et eventuelt tap kan være relativt vanskelig å bevise, typisk 
fordi krenkelsen skjer i en konkurransesammenheng hvor det gjør seg gjeldende en 
rekke mulige årsaksfaktorer til omsetningsnedgang på krenkedes hånd. For det an-
dre skjer slike ikke-integritetskrenkelser ofte i en slags vinnings hensikt, og gjerne 
i etterkant av en analyse av inntjeningspotensial kontra mulighetene for å bli holdt 
erstatningsansvarlig. Situasjonen vil med andre ord ofte ligge slik an at krenkerens 
økonomiske fordel ved rettsbruddet overstiger krenkedes erstatningsmessige tap.

Det er slike betraktninger som ligger til grunn for en stor grad av enighet i 
juridisk teori om at erstatningskrav ikke virker tilstrekkelig effektivt på immate-
rialrettens område.13 I forlengelsen av denne erkjennelsen er det vanlig å drøfte 
vederlags- og vinningsavståelseskrav. Tilsvarende drøftelser er på sin plass også i 
relasjon til urettmessig bruk av ting, noe som blir illustrert i Trollheimen-dommen 
i Rt. 1981 s. 1215. Saken gjaldt noen samefamiliers urettmessige tamreinbeiting 
på annen manns grunn. Grunneierne, som ikke hadde dokumentert noe økonomisk 
tap som følge av bruken, ble tilkjent et rimelig vederlag for bruken, uten hensyn 
til om bruken hadde påført dem noe økonomisk tap. Dommen er et prejudikat for 
vederlagskrav ved urettmessig bruk av annen manns faste eiendom. I forlengelsen 
av dette ga Høyesterett en uttalelse som peker hen på og gir et signal om mulig-
heten for vinningsavståelseskrav: ”I hvilken utstrekning eieren vil kunne kreve et 
høyere beløp, basert på den økonomiske vinning som brukeren har hatt, tar jeg 
ikke standpunkt til, idet et slikt krav ikke er fremsatt.” (Rt. 1981 s. 1215 på s. 1227.) 

13  Se f.eks. Rognstad og Stenvik, op.cit. (note 2) s. 511; Marianne Levin, Noveller i varumärkesrätt, Juri-
diska Fakulteten i Stockholm, Skriftserien nr. 27, Stockholm 1990 s. 187; Mogens Koktvedgaard, Lærebog 
i Immaterialret – ophavsret, patentret, designret, varemærkeret, 7. reviderte utgave ved Jens Schovsbo, 
København 2005 s. 451.
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Når det gjelder spørsmål om hjemmel for vederlagskrav, er rettstilstanden i norsk 
rett relativt godt avklart. I tillegg til det som ble nevnt i forrige avsnitt vedrørende 
vederlagskrav ved urettmessig bruk av ting, kan det vises til bestemmelser i varemer-
keloven § 38, designloven § 40 og patentloven § 58 om vederlagskrav ved forsettlig 
eller uaktsomt inngrep i aktuelle rettigheter. 

Åndsverkloven § 55 inneholder ingen tilsvarende regulering, og det er et spørsmål 
om bestemmelsen kan suppleres med en ulovfestet regel om vederlagskrav. Høyeste-
rett har ikke tatt eksplisitt stilling til dette spørsmålet, men Arkitekttegningsdommen 
i Rt. 1940 s. 48 taler med tyngde for et bekreftende svar. I denne dommen ble det 
tilkjent vederlagskrav, men det er uklart om retten betraktet den urettmessige bruken 
av arkitekttegninger som et inngrep i opphavsrett eller som en overtredelse av et 
markedsføringsrettslig forbud. Forøvrig foreligger det flere underrettsdommer hvor 
det har blitt tilkjent vederlagskrav ved opphavsrettsinngrep.14 

Tilsvarende spørsmål om supplering kan reises i tilknytning til foretaksnavne-
loven § 6-2. Dessuten er det et spørsmål om det eksisterer en ulovfestet regel om 
vederlagskrav ved overtredelse av markedsføringslovens etterlikningsforbud (§ 8a jf. 
§ 1) og andre bestemmelser i markedsføringsloven til vern om immaterielle verdier. 
Til sistnevnte spørsmål kan kort nevnes at Arkitekttegningsdommen i Rt. 1940 s. 48 
utgjør et argument for et bekreftende svar; at underrettspraksis spriker;15 at det i ju-
ridisk teori har blitt tatt til orde for å anerkjenne vederlagskrav på markedsføringsret-
tens område;16 og at mindretallet i Findexa-dommen i Rt. 2005 s. 1601 tilsynelatende 
fant det helt uproblematisk å tilkjenne vederlagskrav ved overtredelse av markedsfø-
ringslovens etterlikningsforbud.

Etter som utviklingen går i retning av anerkjennelse av vederlagskrav i flere og 
flere typetilfeller, kan det etter hvert bli reist spørsmål om de ulike lovfestede og 
ulovfestede reglene skal anses som enkeltstående utslag av en alminnelig regel om 
vederlagskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet. Konsekvenshensyn og 
rettssystematiske betraktninger vil være sentrale i en slik analyse. Dette blir forsåvidt 
illustrert av Mestads analyse, idet hun synes å bygge sin konklusjon om at det kan 
gjøres gjeldende vederlagskrav på markedsføringsrettens område, på et alminnelig 
prinsipp om vederlagskrav. 

I henhold til relevante lovtekster, se f.eks. varemerkeloven § 38, og Trollheimen-
dommen i Rt. 1981 s. 1215, utgjør rimelig vederlag for bruken et overordnet siktemål 
ved utmålingen av vederlagskrav. Hva innebærer dette? Det er ikke tale om å utmåle 
14  Se f.eks. RG 2006 s. 1302 (Borgarting) og RG 2000 s. 1042 (Oslo).
15  I en dom fra Strømmen herredsrett (20. juni 1989) ble et fremsatt vederlagskrav forkastet under henvis-
ning til erstatningsrettens tapsvilkår, mens det i en dom fra Oslo byrett fra 1994 (93-2381 A/12) ble tilkjent 
vederlagskrav i et tilfelle hvor Adelsten hadde solgt en type genser i strid med etterlikningsforbudet i 
markedsføringsloven. 
16  Ingvild Mestad, ”Erstatning ved krenkelse av markedsføringslovens bestemmelser til vern av immate-
rielle verdier”, Lov og rett 10/2001 s. 610-623 s. 615; Lasse Simonsen, Prekontraktuelt ansvar. Det almin-
nelige prekontraktuelle ansvar. Ansvar ved gjennomføring av anbudskonkurranser, Oslo 1997 s. 396-397; 
Monsen, op.cit. (note 4) s. 208.
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et vederlag som er rimelig alle forhold tatt i betraktning. Utmålingen beror med an-
dre ord ikke på et bredt rimelighetsskjønn. Med ”rimelig vederlag” menes vanlig 
markedspris for bruken. Dette følger av forarbeidene til varemerkeloven § 38, hvor 
det bl.a. blir fremhevet at vederlaget skal settes til det som er rimelig etter vanlig 
bransjeoppfatning, og at vederlaget skal tilsvare det man tenker seg at partene ville ha 
avtalt dersom krenkeren hadde innhentet forhåndssamtykke.17 Denne løsningen har 
også blitt lagt til grunn i rettspraksis.18 

En praktisk viktig konsekvens av dette, er at dokumentert lisensieringspraksis 
kan spille en betydningsfull rolle ved utmålingen av kravet. Dette bidrar til store 
bevislettelser sammenliknet med en regel om tapserstatning, noe som igjen bidrar 
til å styrke sanksjonssystemets preventive effekt.

Samtidig er det – i et prevensjonsperspektiv – en ganske åpenbar ”mangel” ved 
vederlagskrav utmålt til vanlig markedspris for bruken. Et helt enkelt resonnement 
er at det utfra preventive hensyn bør koste mer å opptre i strid med loven enn det 
koster å opptre i samsvar med den. På denne bakgrunn kan det reises spørsmål om 
det kan gis et skjønnsmessig, preventivt motivert påslag på beregnet vanlig mar-
kedspris.

Immaterialrettslovgivningen er taus om dette spørsmålet. Antagelig må dette 
forstås som uttrykk for at lovgivningen ikke hjemler påslag, uten at det dermed er 
blitt tatt et negativt standpunkt til spørsmålet. I et metodisk perspektiv er det derfor 
spørsmål om det er tilstrekkelig grunnlag for danning av en påslagsregel som knyt-
ter an til reglene om vederlagskrav.

Høyesterett har ikke tatt stilling til dette påslagsspørsmålet. I underrettspraksis 
finner man derimot flere eksempler på at det har blitt tilkjent påslag. For eksempel 
ble det i Elling-dommen i RG 2003 s. 868 (Oslo), som gjaldt urettmessig bruk 
av bilde i en kampanje, tilkjent et vederlagskrav som var ”høgare enn [krenkede] 
kunne ha fått ved avtale på førehand fordi bruken har vore ulovleg” – dette for å 
”motverka spekulasjon i eventuelle liknande saker i framtida” (s. 875).19 

Slik jeg ser det, er det viktig at Høyesterett etterhvert anerkjenner en slik regel 
om skjønnsmessig, preventivt motivert påslag, og at man ved skjønnsutøvelsen 
legger vekt på å gi påslag som har reell preventiv effekt. På området for ikke-
integritetskrenkelser i form av urettmessig utnyttelse av rettigheter (og ting), er 
aktørene ofte i stor grad styrt av økonomiske hensyn, samtidig som inngrep sjelden 
skjer ved uhell, men heller etter en økonomisk analyse. I dette ligger at monetære 
sanksjoner har potensial til å ha stor preventiv effekt, større enn monetære sanksjo-
ners preventive potensial på området for integritetskrenkelser. Dette potensialet bør 
utgjøre en sentral forutsetning for utformingen av sanksjonssystemet, og i så måte 
fremstår en regel om påslag som hensiktsmessig.

17  Ot.prp. nr. 59 (1994-95) om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern, vedlegg 2 (Utkast 
til revidert varemerkelov 1994) s. 116.
18  Se f.eks. Osram-dommen i RG 2000 s. 1355 (Borgarting) på s. 1361.
19  Tilsvarende i MOCS-dommen i RG 1999 s. 330 (Borgarting) på s. 352. 
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Behovet for regler om vinningsavståelseskrav påvirkes bl.a. av hvordan en regel 
om skjønnsmessig, preventivt motivert påslag blir praktisert. Uansett er det interes-
sant å registrere at det i norsk rettspraksis synes å være en utvikling på gang hva 
gjelder vinningsavståelseskrav. Før jeg kommer til dette skal jeg skissere sentrale 
deler av det positive rettsstoffet knyttet til spørsmålet om vinningsavståelseskrav 
som monetær sanksjon mot ikke-integritetskrenkelser i form av urettmessig bruk 
av ting og rettighet.

I immaterialrettslovgivningen finnes kun én hjemmel for vinningsavståelses-
krav, nemlig regelen i åndsverkloven § 55 annet ledd om avståelse av nettofortje-
neste uten hensyn til om opphavsrettskrenkeren har utvist skyld. På forskriftsnivå 
finner man hjemmel for vinningsavståelseskrav på subjektivt grunnlag – dvs. at det 
er krav om uaktsomhet – i § 27a i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av 
opprinnelsesbetegnelser mv. på landbruksbaserte næringsmidler. I et videre per-
spektiv kan det også vises til selskapsloven § 2-23. Bestemmelsens første ledd 
forbyr selskapsdeltakere å opptre i konkurranse med selskapet. En deltaker som 
overtrer dette konkurranseforbudet, plikter etter bestemmelsens annet ledd å avstå 
til selskapet vinning som er oppebåret ved rettsbruddet.

Også i patentloven av 1910 var det en regel om vinningsavståelseskrav tilsva-
rende den man finner i åndsverkloven § 55 annet ledd. Regelen ble fjernet i for-
bindelse med vedtakelsen av patentloven av 1967, bl.a. fordi lovgiver mente at 
det ville være for strengt med en regel om vinningsavståelseskrav uten hensyn til 
skyld. Antagelig er det grunnlag for å forstå tausheten i immaterialrettslovgivnin-
gen som et lovgiveruttrykk for at det ikke er grunnlag for vinningsavståelseskrav 
på objektivt grunnlag. 

Lovgiver har imidlertid ikke i ett eneste lovforarbeid på immaterialrettens om-
råde, drøftet regler om vinningsavståelseskrav på subjektivt grunnlag. Immateri-
alrettslovgivningens taushet kan derfor ikke forstås som et negativt standpunkt til 
slike regler. Tilsvarende har blitt lagt til grunn i Borgarting lagmannsretts dom 5. 
mars 2007 (LB-2006-8527), Trål-dommen. 

Det interessante spørsmålet er derfor om rettskildematerialet gir tilstrekkelig 
grunnlag for danning av regler om vinningsavståelseskrav på subjektivt grunnlag 
ved inngrep i ting eller rettighet, og hvilket skyldkrav som i tilfelle gjelder. 

Dette spørsmålet ble berørt i Rt. 2007 s. 817, uten at Høyesterett tok stilling til 
det grunnleggende hjemmelsspørsmålet. Saken gjaldt overtredelse av en konkur-
ranseklausul. Krenkede krevde vinningsavståelse, men fikk ikke medhold. Høy-
esterett avviste ikke vinningsavståelseskrav på prinsipielt grunnlag, jf. følgende 
uttalelse: ”Jeg ser ikke bort fra at det etter omstendighetene kan være grunnlag for 
slike berikelseskrav [vinningsavståelseskrav] ved brudd på konkurranseklausuler.” 
(Avsnitt 51.) Retten bygget imidlertid på at det uansett ikke var grunnlag for slikt 
krav i den aktuelle i saken. Dette fordi det etter rettens oppfatning under enhver 
omstendighet måtte gjelde et kvalifisert skyldkrav, mens krenkeren i den aktuelle 
saken bare hadde utvist simpel uaktsomhet. 
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Selv om retten fant det unødvendig å ta stilling til hjemmelsspørsmålet, pekte den 
på at ”enkelte avgjørelser gir en viss støtte til en ... lære [om vinningsavståelseskrav], 
jf. særlig Rt-1966-305” (avsnitt 51). Uttalelsen kan leses som en anerkjennelse av at 
det i Rt. 1966 s. 305 ble tilkjent vinningsavståelseskrav på ulovfestet grunnlag ved 
overtredelse av karensklausul. I min analyse av vinningsavståelseskrav på ulovfestet 
grunnlag ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsforbudet – en analyse 
som munner ut i en positiv konklusjon – legger jeg relativt stor vekt på nettopp denne 
dommen fra 1966.20

Et par underrettsavgjørelser viser at Borgarting lagmannsrett har vært mer villig 
enn Høyesterett til å utvikle retten i retning av anerkjennelse av vinningsavståelses-
krav på ulovfestet grunnlag. I saken inntatt i Rt. 2007 s. 817 hadde lagmannsretten 
tilkjent et vinningsavståelseskrav på 50 000 kroner, en avgjørelse som altså ikke ble 
opprettholdt av Høyesterett. 

I en annen sak fra Borgarting – Trål-dommen av 5. mars 2007 (LB-2006-8527) 
– ble det tilkjent et vinningsavståelseskrav på i underkant av 12 millioner kroner 
for urettmessig bruk av en patentbeskyttet trålanordning. Under henvisning til pre-
ventive hensyn og juridisk teori, la retten til grunn at ”bestemmelsen i patentloven 
§ 58 må suppleres med ulovfestede prinsipper om fraleggelse av berikelse”, og at 
krenkeren derfor måtte avstå ”den netto fortjeneste selskapet hadde oppnådd ved 
patentinngrepet”.21 Anke over dommen har dessverre blitt nektet fremmet.

Slik jeg leser nyere rettspraksis, er det ganske klart at Høyesterett ikke har for-
kastet mulighetene for å anerkjenne ulovfestede regler om vinningsavståelseskrav. 
Det er vanlig at rettsutviklingen på ulovfestet område skjer steg for steg. Påpekingen 
i Rt. 2007 s. 817 av at Rt. 1966 s. 305 gjaldt vinningsavståelseskrav, sammen med 
uttalelsen om at retten ikke ville se bort fra at det etter omstendighetene kan tenkes 
vinningsavståelseskrav, kan betraktes som ett steg i retning av anerkjennelse av vin-
ningsavståelseskrav på ulovfestet grunnlag. Hvorvidt slik anerkjennelse vil finne sted 
(i overskuelig fremtid), er imidlertid vanskelig å si, og det vil – tror jeg – uansett 
være betinget av at praktiserende jurister og rettsvitenskapen i fellesskap arbeider 
videre med å redegjøre for hvorfor man trenger slike regler og hvordan slike regler 
kan praktiseres. I relasjon til det sistnevnte er det særlig viktig at det blir redegjort 
for praktikable utmålingsregler. Jeg har ikke anledning til å gå nærmere inn på ut-
målingsprinsipper, men viser kun til fremstillingen av dette i Monsen, op.cit. (note 
4) kapittel 9. 

Når det gjelder behovet for slike regler, har det i juridisk teori blitt fremhevet 
at preventive hensyn taler relativt tungt for å utvide sanksjonssystemet ved innlem-
melse av regler om vinningsavståelseskrav. Jeg er enig i dette.22 I Rt. 2007 s. 817 

20  Se Monsen, op.cit. (note 4), særlig s. 409-413 smh. s. 371-373.
21  Av juridisk teori viste retten til Rognstad og Stenvik, op.cit. (note 2) og Monsen, op.cit. (note 4).
22  Se Rognstad og Stenvik, op.cit. (note 2) s. 533; Nils J. Sejersted, ”Erstatning for immaterialrettskren-
kelser. Går utviklingen i riktig retning mot mer effektive erstatningsrettslige sanksjoner?”, Nordisk Imma-
teriellt Rättsskydd 4/2000 s. 572-576 på s. 576; Arne Midelfart, ”Forbud, erstatning og straff for inngrep 
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blir det, som nevnt, lagt til grunn at vinningsavståelseskrav ved overtredelse av kon-
kurranseklausul, under enhver omstendighet er betinget av kvalifisert skyld. Under 
henvisning til denne høyesterettsdommen ble tilsvarende lagt til grunn av Borgarting 
lagmannsrett i dom av 8. juni 2007, som gjaldt overtredelse av den ulovfestede loja-
litetsplikten i ansettelsesforhold. En analyse basert på preventive hensyn taler etter 
mitt skjønn mot å operere med et absolutt krav om kvalifisert skyld. Prevensjonshen-
syn vil best ivaretas gjennom et krav om simpel uaktsomhet. Når det så gjelder andre 
hensyn, og da kanskje særlig hensynet til krenkerens økonomiske forhold og kanskje 
også proporsjonalitetshensyn, kan disse bli ivaretatt gjennom oppstilling av en regel 
om lemping av plikten til å avstå oppebåret vinning.23 

Det er videre viktig å se hen til reparasjonshensyn. Et springende punkt er om 
vinningsavståelseskrav kan begrunnes i reparasjonshensyn. Dette spørsmålet er vik-
tig bl.a. fordi et bekreftende svar på spørsmålet vil kunne gi en begrunnelse for hvor-
for vinningen (rimeligvis) bør tilfalle krenkede, og ikke f.eks. staten (inndragning). 

Det er viktig å erkjenne at det privatrettslige reparasjonshensynet ikke er uløse-
lig knyttet til reparasjon av faktiske negative effekter (erstatning). Tradisjonen – her 
representert ved erstatningsretten – sin makt over tanken er sterk, men en grunnleg-
gende analyse vil vise at det erstatningsrettslige reparasjonshensynet springer ut av et 
likevektsprinsipp, eller kanskje heller et prinsipp om korreksjonsrettferdighet. Dette 
prinsippet bygger på at en part som har forstyrret likevekten gjennom å krenke en 
annen, er forpliktet til å foreta noe positivt som kan gjenopprette likevekten. Spørs-
målet er hvilke positive handlinger fra krenkerens side som er egnet til å gjenopprette 
likevekten og tilfredsstille prinsippet om korreksjonsrettferdighet i tilfeller av urett-
messig bruk av ting og rettighet. Belønningshensynet er gjennomgående en del av 
begrunnelsen for immaterialretter. Dette prinsippet tilsier ikke bare at det er rimelig 
at rettighetshaver får høste fruktene av egen innsats, men også at det er urettferdig 
om andre tillates å dra fordel av rettighetshavers innsats. Det er urettferdig – urime-
lig – å høste der man ikke har sådd. Dermed ser man at likevektsforstyrrelsen ligger 
like mye i krenkerens urettmessige utnyttelse til egen fordel, som i eventuell skade-
forvoldelse. Følgelig kan det hevdes at det i et reparativt perspektiv er like naturlig å 
anerkjenne vinningsavståelseskrav, som det er å anerkjenne erstatningskrav.24 

Systematiske betraktninger6. 

Restitusjonskrav og berikelseskrav har blitt gjenstand for betraktelig mer oppmerk-
somhet fra rettsvitenskapen og domstolene i f.eks. tysk og engelsk rett enn hva krav-
stypene har i nordisk rett. Denne forskjellen tror jeg tildels har en begrunnelse med 

i industrielle rettigheter – med hovedvekt på patentinngrep”, Nordisk Immateriellt Rättsskydd 1986 s. 
404-418 på s. 415; Monsen, op.cit. (note 4) s. 396-402.
23  Dette behandler jeg mer utførlig i Monsen, op.cit. (note 4) s. 419-421.
24  Dette behandler jeg mer utførlig i Monsen, op.cit. (note 4) s. 118 flg.
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rettssystematiske innslag. I engelsk rett har det i løpet av de siste 50 årene utviklet seg 
en egen rettsdisiplin – Law of Restitution, alternativt Law of Unjust Enrichment – som 
rettssystematisk blir plassert på linje med Law of Contract og Tort Law.25 Tilsvarende 
finner man i tysk rett.26 I Bereicherungsrecht blir det lagt til grunn at det er fire hoved-
grupper av krav med utspring i BGB § 812: 1) Restitusjon i etterkant av en bevisst 
overføring fra restitusjonskreditor til restitusjonsdebitor, f.eks. condictio indebiti; 2) 
restitusjon som følge av at restitusjonsdebitor har opptrådt på restitusjonsdebitors 
formuesområde i den tro at han opptrer på eget formuesområde, f.eks. enkelte tilfeller 
av uoppfordret innsats på annen manns eiendom; 3) regresstilfeller; og 4) tilfeller av 
inngrep i annens formuesgode.27 Kravene nevnt i 1) – 3) utgjør restitusjonskrav, mens 
gruppe 4) er en henvisning til det jeg kaller berikelseskrav. Tilsvarende systematikk 
finner man i PEUE art. 4: 101 bokstav (a) til (e), og da slik at (a), (b), (d) og (e) om-
handler restitusjonskrav, mens (c) i hovedsak omhandler berikelseskrav. Slik jeg ser 
det, gir slik fremmed rett og – særlig – PEUE og prosjekter tilsvarende Study Group 
on a European Civil Code, oppfordring til en rettssystematisk nytenkning i nordisk 
rett etter de linjer man ser i PEUE og tysk og engelsk rett.

Rettssystematisk nytenkning med tilknyttede analyser, kan kreve stor innsats fra 
aktørene i rettssystemet, og det kan godt tenkes at ”europeiseringen” alene ikke er til-
strekkelig for å iverksette dette i norsk rett. Etter mitt skjønn har imidlertid utvikling 
av en ny rettsdisiplin i norsk formuerett tilsvarende Law of Restitution, gode grunner 
for seg også dersom man ser bort fra ”europeiseringen”.

Det er klart at restitusjonskrav og berikelseskrav er del av rettssystemet. Fremstil-
lingen i det foregående har forhåpentligvis påvist dette. Denne delen av rettssystemet 
har imidlertid blitt stemoderlig behandlet i norsk juridisk teori. Når denne delen i stor 
grad blir utelatt fra rettsvitenskapelig analyse, blir det vanskeligere å forstå hele sys-
temet og se sammenhenger. Dette kan igjen føre til en slags utvanning av de delene 
av systemet som blir analysert i dybden. For eksempel kan det at man i avtalerettslige 
fremstillinger i liten grad iakttar restitusjonskrav og berikelseskrav i form av veder-
lagskrav, føre til at man strekker på reglene om avtaleslutning ved konkludent atferd, 
noe som igjen kan føre til utvanning av løftebegrepet. Når det gjelder betalingskrav 
mot en blindpassasjer som blir oppdaget, gjør Hov gjeldende som delbegrunnelse for 
å statuere avtalebasert plikt til å betale billettprisen, at man ”egentlig (ikke har) an-
dre sivilrettslige sanksjoner å gjøre gjeldende mot ham”.28 Etter min mening er ikke 
dette korrekt. Også berikelseskrav i form av vederlagskrav utgjør en mulig sanksjon, 
25  Se f.eks. Lord Goff of Chieveley and Gareth Jones, The Law of Restitution, 6th ed., London 2002; 
Graham Virgo, The Principles of the Law of Restitution, 2nd ed., Oxford 2006.
26  Se to eldre fremstillinger som fikk stor betydning for utviklingen: von Bar, op.cit. (note 10); Walter 
Wilburg, Die Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung nach österreichischem und deutschem Recht. 
Kritik und Aufbau, Graz 1934. For en nyere fremstilling, se B.S. Markesinis, W. Lorenz, G. Dannemann, 
The German Law of Obligations, Vol. I: The Law of Contracts and Restitution: A Comparative Introduc-
tion, Oxford 1997. 
27  Jf. B.S. Markesinis, W. Lorenz, G. Dannemann, op.cit. (note 26) s. 717, s. 740-742 og s. 752.
28  Jo Hov, Avtaleslutning og ugyldighet. Kontraktsrett I, 3. utgave, Oslo 2002 s. 86. 
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og valg av rettsgrunnlag kan ha praktisk betydning særlig på grunn av det tidligere 
nevnte påslagsspørsmålet.

En mulig viktig funksjon av å systematisere restitusjonskrav og berikelseskrav 
enten som en rettsdisiplin eller som to separate disipliner på linje med avtalerett 
og erstatningsrett, er at man dermed bidrar til å synliggjøre kravstypenes forhold 
til avtalebaserte betalingskrav og erstatningskrav. Herunder bidrar man til å synlig-
gjøre ikke bare tilknytningen mellom alle kravstypene, men også særtrekkene ved 
restitusjonskrav og berikelseskrav sammenliknet med avtalebaserte betalingskrav og 
erstatningskrav. Slik synliggjøring er en forutsetning for hensiktsmessig utvikling av 
restitusjonskrav og berikelseskrav. 

Særlig viktig i så måte er det muligens å fremheve at berikelseskrav bør analyse-
res utenfor det erstatningsrettslige paradigmet.29 Uten slik løsrivelse fra det erstat-
ningsrettslige paradigmet, vil man, på grunn av tradisjonens makt over tanken, stadig 
risikere at analysene av berikelseskrav blir farget av erstatningsrettslige grunnsetnin-
ger, f.eks. reparasjonstanken. Man kan bl.a. risikere at spørsmålet om vinningsavstå-
elseskrav ved patentinngrep blir formulert som et spørsmål om det er hjemmel for 
unntak fra erstatningsrettens tapsvilkår. Dette vil i realiteten medføre at ett typetilfel-
le – ikke-integritetskrenkelser i form av urettmessig utnyttelse av ting eller rettighet 
– blir analysert på et annet typetilfelles premisser, ettersom den erstatningsrettslige 
reparasjonstanken og tapsvilkåret er utviklet på basis av typetilfeller som innebærer 
fysisk skade på person eller ting. Løsrivelse fra det erstatningsrettslige paradigmet 
vil i korte trekk ha den positive effekt at analysen av berikelseskrav ikke starter i en 
erstatningsrettslig motbakke. 

Systematisering av restitusjonskrav og berikelseskrav vil også bedre legge til 
rette for at kommende jurister fatter interesse for og blir bevisste kravstypene, og for 
at man får forskere som konsentrerer sin virksomhet omkring kravstypene. Dette vil 
igjen kunne legge til rette for at man oppnår den vekselvirkning mellom domstolene, 
praktiserende jurister og rettsvitenskapen som typisk er en betingelse for hensiktses-
sig rettsutvikling på ulovfestet grunnlag.

Jeg er usikker på om restitusjonskrav og berikelseskrav bør bli behandlet i 
en rettsdisiplin eller om det er mest formålstjenlig å systematisere kravstypene 
som to separate disipliner. Hvis man betrakter berikelsesgrunnsetningen som ut-
trykk for et rettferdighetsprinsipp og benytter den som en slags ”ledestjerne” i 
forbindelse med systematiseringen, er det antagelig nærliggende å samle kravsty-
per som bygger på den tanken som kommer til uttrykk i rettferdighetsprinsippet. 
Et slikt resonnement tilsier at restitusjonskrav og berikelseskrav blir samlet i en 

29  Det kan se ut til at Study Group on a European Civil Code ikke helt har bestemt seg for om berikel-
seskrav rettssystematisk skal plasseres innenfor eller utenfor erstatningsretten. PEUE art. 4: 101 (c) tilsier 
at berikelseskrav faller utenfor erstatningsretten. På den annen side blir berikelseskrav også nevnt i Prin-
ciples of European Tort Law art. 6: 101 (4): Som et alternativ til reparasjon av skade, kan reparasjonen, 
dersom det er rimelig, ”take the form of recovery from the person accountable for the causation of the 
legally relevant damage of any advantage obtained by the latter in connection with causing the damage”.
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rettsdisiplin, og ligger til grunn for systematikken i f.eks. Law of Restitution og 
Bereicherungsrecht. 

En slik systematikk kan bidra positivt i analytisk øyemed: Den mest iøyenfallende 
likheten mellom restitusjonskrav og berikelseskrav er selvsagt at begge kravstypene 
forutsetter en eller annen økonomisk fordel på debitors hånd. Det er derfor mulig at 
en fremstilling av prinsippene for utmåling av berikelseskrav kan ha interesse for 
spørsmålet om utmåling av restitusjonskrav, og vice versa. 

På den annen side er det liten grunn til å tro at en samlet behandling av kravstype-
ne vil ha store analytiske fordeler. Restitusjonskrav dreier seg grunnleggende sett om 
å gjøre inngrep i selvbestemmelsesretten, mens berikelseskrav er en monetær sank-
sjon mot rettsbrudd. De overordnede problemstillingene er slik sett svært forskjel-
lige, noe som gir grunnlag for å anta at det i de nærmere rettslige analysene i relativt 
liten grad kan hentes argumenter fra sammenhengs- og konsekvensbetraktninger. 
Slike betraktninger kan lettere tenkes å kunne bli hentet fra avtaleretten hva gjelder 
restitusjonskrav, og fra erstatningsretten hva gjelder berikelseskrav. For eksempel vil 
slutningsprinsippene kunne utgjøre sentrale argumenter ved avgjørelsen av om det 
skal bli tilkjent restitusjonskrav. På samme måte kan erstatningsrettens årsakslære ha 
både illustrasjons- og argumentasjonsverdi ved avgjørelsen av hvilke årsaksprinsip-
per som skal gjelde ved utmålingen av vinningsavståelseskrav.

På denne bakgrunn kan det hevdes at det viktigste i et analytisk perspektiv, er å 
påpeke at restitusjonskrav og berikelseskrav er noe annet enn avtalebaserte betalings-
krav og erstatningskrav. Dette vil bli ivaretatt gjennom en systematisering av kravsty-
pene i to separate rettsdisipliner. Slik systematisering vil også kunne ha den praktiske 
fordel at disiplinene fremstår som mer ”overkommelige” for rettsvitenskapen enn en 
systematikk som samler kravstypene i en disiplin. 

Dette må imidlertid ikke forstås dithen at jeg forkaster muligheten for fremstillinger 
hvor berikelsesgrunnsetningen blir benyttet som ”ledestjerne” som nevnt ovenfor. Ho-
vedpoenget er at slike fremstillinger lett kan fortone seg som ganske ”uoverkommelige” 
sett i lys av den stemoderlige behandlingen restitusjonskrav og berikelseskrav har blitt 
til del. Forhåpentligvis vil behandlingen av kravstypene etterhvert bli mer moderlig. 

Oppsummering7. 

I norsk rett finnes en rekke kravstyper som på den ene siden ikke kan hjemles i 
løfte eller skadevoldende erstatningsbetingende atferd, og som på den annen side 
har berikelse på debitors hånd som en rettsstiftende kjensgjerning. Kravstypene har 
imidlertid ikke blitt gjort til gjenstand for rettssystematisk behandling tilsvarende det 
avtalebaserte betalingskrav og erstatningskrav har. 

Tese 1: er at systematisk behandling av kravstypene kan ha en positiv effekt på 
rettsutviklingen. Ikke bare vil slik behandling kunne bidra til større kunnskap om 
omfanget og innholdet av kravstyper med nevnte negative og positive fellestrekk. 
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Systematisk behandling av kravstypene kan også bidra til tydeligere avgrensning av 
avtaleretten og erstatningsretten. 

Tese 2: er at berikelsesgrunnsetningen kan ha en rettssystematiserende funksjon 
på tilsvarende måte som avtaleretten tildels er systematisert på basis av grunnsetnin-
gen om løfters bindende kraft, og på tilsvarende måte som reparasjonsgrunnsetnin-
gen har vært viktig for systematiseringen av erstatningsretten. Denne tesen har også 
en negativ side, nemlig at berikelsesgrunnsetningen ikke er egnet for ”opphøyelse” 
til rettsregelnivået. Formuleringen ”ugrunnet/uberettiget berikelse” er et navn på re-
sultatet. 

Tese 3: er en forlengelse av den andre tesens negative side: I et analytisk og pe-
dagogisk perspektiv er det nødvendig å gruppere nevnte kravstyper i to hovedgrupper 
– restitusjonskrav og berikelseskrav. Førstnevnte er en samlebetegnelse for krav som 
går ut på restitusjon av økonomiske verdier som opprinnelig har blitt tilført debitor fra 
kreditor. ”Berikelseskrav” er en samlebetegnelse for krav som går ut på avståelse av 
økonomiske fordeler som debitor har oppebåret ved atferd som er rettsstridig i forhold 
til kreditor. Det er altså tale om henholdsvis restitusjon av tilført verdi i et tilfelle hvor 
debitor ikke har avgitt noe betalingsløfte og heller ikke har opptrådt rettsstridig, og 
avståelse av verdi som debitor har tilegnet seg på rettsstridig måte.

Tese 4: vedrører restitusjonskrav: Det er tilstrekkelig grunnlag i rettskildemate-
rialet til å konkludere med at det i norsk rett eksisterer en alminnelig regel om resti-
tusjonskrav. Konkret anvendelse av denne regelen må ta i betraktning hensyn som 
i stor grad gjør seg generelt gjeldende i restitusjonstilfeller. Slik sett vil anvendelse 
av regelen så å si tvinge rettsanvenderen til å se og avdekke sammenhenger mellom 
ulike restitusjonskrav.

Mine to siste teser vedrører berikelseskrav.
Tese 5: omhandler berikelseskrav i form av vederlagskrav ved urettmessig utnyt-

telse av annen manns ting eller rettighet: Slikt vederlagskrav skal i utgangspunktet 
utmåles til vanlig markedspris for utnyttelsen. For å dra virkelig nytte av den bevis-
lettelsesfunksjon som ligger innebygget i reglene om vederlagskrav, og for å utvikle 
sanksjonssystemets preventive effekt i positiv retning, må det legges til grunn en 
regel om at beregnet vanlig markedspris for utnyttelsen, kan gis et skjønnsmessig, 
preventivt motivert påslag.

Tese 6: er at det iallefall på immaterialrettens område er grunnlag for å operere 
med en ulovfestet regel om vinningsavståelseskrav. Norsk Høyesterett har riktignok 
ikke tatt stilling til dette spørsmålet, men dommen i Rt. 2007 s. 817 kan forstås som 
et steg i retning av eksplisitt anerkjennelse av en slik regel. Det foreligger dessuten en 
rettskraftig lagmannsrettsdom fra 2007 hvor retten tilkjente vinningsavståelseskrav på 
ulovfestet grunnlag i et tilfelle som gjaldt patentinngrep. Anke over dommen har blitt 
nektet fremmet av Høyesteretts kjæremålsutvalg. Utvalget viste til at avgjørelsens be-
tydning utenfor den aktuelle saken ikke ga grunn til at anken ble prøvd av Høyesterett! I 
tillegg til dette kan både positivt rettsstoff fra tilgrensende rettsområder og tungtveiende 
reelle hensyn gi bidrag til danning av en regel om vinningsavståelseskrav.




