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Professor Kåre Lilleholt, Norge 

 

 

Johan Bärlund har gjeve eit godt oversyn over utviklinga av forbrukarvernet i dei 

nordiske landa og i EU, og tesane hans går ut på at vi bør ta vare på den nordiske 

modellen for forbrukarvern ved å samarbeide meir innafor Norden og ved å stå meir 

samla i prosessane rundt lovgjeving om forbrukarvern i EU. Det er vanskeleg å vera 

usamd i desse synspunkta, og slik sett er det inga lett oppgåve å skulle vera kritisk 

koreferent. Nokre nyanseringar skal eg likevel prøve å koma med. 

Johan Bärlund meiner at det mest grunnleggjande trugsmålet mot den 

nordiske modellen for forbrukarvern kjem frå EU. Det er eit forståeleg synspunkt, 

ikkje minst på grunn av arbeidet med eit nytt forbrukarrettsdirektiv, der iallfall det 

opphavlege utkastet ville innebera at både dei nordiske landa og dei fleste andre 

europeiske land måtte redusere forbrukarvernet på fleire punkt.
1
 

For min del vil eg likevel spørje om ikkje den nordiske modellen for 

forbrukarvern er like mykje truga innafrå, frå dei nordiske landa sjølve, som frå EU. 

Kanskje står ikkje forbrukarvernet sterkare i dei nordiske landa enn i andre land i 

Europa? – Det mest diplomatiske utgangspunktet for kritiske merknader til nasjonal 

politikk i ei nordisk forsamling er å ta utgangspunkt i norske tilhøve, og det er det 

også dei eg kjenner best. 

Eitt eksempel frå lovgjevinga og rettspraksis kring den får vera nok i denne 

samanhengen. I EU står direktivet om urimelege avtalevilkår i ei særstilling.
2
 

Direktivet er marknadskorrigerande i Johan Bärlunds terminologi; det gjev vern mot 

materielt urimelege avtalevilkår, rett nok avgrensa til standardvilkår, men dei er i 

denne samanhengen dei viktigaste. Direktivet er levande i EU-retten; mellom anna har 

EU-domstolen fastslege at det skal ha same status som ordre public-reglar i 

samanheng med valdgiftsavgjerder.
3
 

Oppfatninga i dei nordiske landa var i si tid at avtalelova § 36 gav betre vern 

for forbrukaren enn reglane i direktivet, og gjennomføringa i norsk rett skjedde ved 

nokre små presiseringar om bruken av § 36.
4
 Lista som følgjer direktivet med 

eksempel på vilkår som står i fare for å bli rekna som urimelege, vart gøymt bort i 

førearbeida og er nok lite kjend mellom avtalepartar og juristar.
5
 

Iallfall i norsk rett blir avtalelova § 36 lite brukt, og i høgsterettspraksis har 

vi ikkje eit einaste eksempel på tilsidesetjing av typiske standardvilkår i avtalar 

                                                 
1
 Sjå som oppsummering Vanessa Mak, «Standards of Protection: In Search of the 'Average Consumer' 

of EU Law in the Proposal for a Consumer Rights Directive», European Review of Private Law, 2011 

s. 25–42 med vidare tilvisingar. Sjå for eit nordisk perspektiv Kåre Lilleholt, «Notes on the Proposal 

for a New Directive on Consumer Rights», European Review of Private Law, 2009 s. 335–344. Sjå om 

situasjonen i juni 2011 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
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 Direktiv 93/13 om urimelege vilkår i forbrukaravtalar. 
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 C-168/05 Elisa María Mostaza Claro v Centro Móvil Milenium SL. 
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 Kåre Lilleholt, «Urimelege standardvilkår i Norden og Europa», Håkonarmål 2005, Bergen 2005 s. 
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mellom næringsdrivande og forbrukarar. To nye dommar frå mai i år kan tyde på at vi 

ikkje kan vente noka endring av den tilstanden.
6
 Dommane galdt avtalar der 

forbrukarar hadde kjøpt ny bustad på grunnlag av prospekt. Utbyggjarane hadde 

antyda eit ferdigstillingstidspunkt i nokså runde vendingar («tar sikte på» og 

«planlagt»), og det viste seg at forbrukarane kunne ta over bustaden først lenge etter 

det antyda tidspunktet, i det eine tilfellet meir enn eitt år seinare. Det var med andre 

ord klassiske eksempel på avtalar der den næringsdrivande hadde sikra seg vidt 

spelerom for kva som skulle reknast som korrekt oppfylling frå hans side. Men 

Høgsterett gjekk ikkje eingong inn på spørsmålet eventuell tilsidesetjing av vilkåra. 

Retten tolka avtalane etter ordlyden, omtrent som det skulle ha vore avtalar mellom 

næringsdrivande. Dei omstridde vilkåra var rett nok ikkje heilt bokstavleg omfatta av 

lista som følgjer direktivet, men lista burde i alle fall kunne gje inspirasjon til ei 

nærare vurdering; noka uttømmande liste over urimelege vilkår har det aldri vore tale 

om. Ikkje eit ord vart sagt om i dette i dommane. 

Heller ikkje politisk synest forbrukarvernet å vera noko vinnarsak, iallfall 

ikkje i Noreg. Marknadsøkonomiske idear har funne innpass i dei fleste politiske 

parti, og i eit samfunn der skilnadene mellom rike og fattige berre aukar, kan ein 

kanskje ikkje vente at materielle forbrukarvernreglar med innslag av omfordeling skal 

vinne fram? Johan Bärlund har vist korleis forbrukarsakene vart nedprioriterte i 

Nordisk ministerråd. Om norske tilhøve må det kunne seiast at forbrukarorgana ikkje 

er særleg slagkraftige, og vi har ei organisatorisk oppdeling mellom forbrukarombod 

og forbrukarråd som nok ikkje er særleg tenleg. 

I juristutdanninga og i den juridiske forskinga er det lite å finne om 

forbrukarvern. Ved Institutt for privatrett har vi prøvt å få etablert forskingsprosjekt 

om forbrukaravtalar, med eit europeisk perspektiv, men søknader til forskingsråd, 

departement og nordiske organ om finansiering gav inga utteljing. Til nokre 

stipendiatstillingar som fakultet sjølv finansierte, var det vanskeleg å finne søkjarar, 

og vi må nok fastslå at forbrukarspørsmåla ikkje akkurat har første prioritet mellom 

jusstudentar og nyutdanna juristar. Den akademiske diskusjonen om forbrukarjussen 

finn vi først og fremst i andre europeiske land, ikkje i Norden. 

Kanskje er det frå Europa inspirasjonen må koma? 
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