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 1.0 INNLEDNING 
 Vårt mål med denne brosjyren er å gi en kortfattet 

fremstilling av juridiske spørsmål som er aktuelle i 

forbindelse med inngåelse og tolkning av avtaler. 

Formålet med brosjyren er å gjøre leseren i stand til å se 

hovedproblemene som kan oppstå i den forbindelse, og å 

gjøre leseren bevisst på sine rettigheter.  

 
 2.0 AVTALER SKAL HOLDES 
 

Rettslig 

bindende 

Det viktigste å vite om avtaler er at de er rettslig 

bindende. Det betyr at avtaler skal holdes og at man må 

gjøre det avtalen sier eller går ut på. At en avtale er 

rettslig bindende betyr at det kan få juridiske 

konsekvenser å ikke holde seg til avtalen. Domstolene 

eller myndighetene kan tvinge deg til å holde deg til 

avtalen.  

 

 

 

Eksempel: Si du har inngått en avtale om å kjøpe en bil 

av en bilforhandler, og ikke greier å betale for bilen, 

eller ikke vil betale for bilen. Fordi avtaler er bindende, 

kan namsmyndighetene (politiet) ta fra deg bilen og 

trekke penger fra kontoen din mot din vilje slik at 

avtalen skal gjennomføres.  

 

 Fordi avtaler er rettslig bindende, og fordi det kan få 

konsekvenser å ikke holde seg til en avtale er det viktig å 

tenke seg nøye om før du avtaler noe. 

 

 Avtaler som er vanskelige å holde seg til, må også 

holdes. Om du ikke betaler husleie fordi du ikke har 

penger til det, kan du senere bli tvunget til å måtte betale 

så fort du får penger.  

 

 

 

Noen avtaler kan likevel være ulovlige. Dette kalles ofte 

ugyldige avtaler. Ugyldige avtaler vil ikke medføre 

konsekvenser, slik som lovlige avtaler kan. Du kan lese 

mer om ugyldige avtaler i del 13 og 14 nedenfor. 
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 3.0 HVA ER EN AVTALE  
 

Enighet 

Det finnes ikke noen helt bestemt måte å beskrive hva en 

avtale er. En veldig enkel måte å beskrive hva en avtale 

er kan gjøres med ordet: enighet. 

 

Hvis to personer blir enige om noe, kan de to ha en 

avtale. Hva de to personene blir enige om er avtalen.   

 

Igjen kan vi bruke eksempler for å forklare: 

 

 

 

Eksempel: Du kan være enig med din venninne om at du 

skal selge den gamle telefonen din til henne for 1000 

kroner. Da har du en avtale med din venninne om at hun 

skal få din telefon av deg hvis hun gir deg 1000 kroner.  

 

 

Avtalens 

parter 

Personene som avtaler noe, kalles vanligvis for parter. 

Det kan være flere parter i en avtale enn to personer. 

Alle som er parter i en avtale må holde seg til avtalen 

som er blitt til, og alle parter kan oppleve konsekvenser 

av å ikke holde seg til avtalen. 

 

Når vi skriver ”partene” mener vi de personene som 

avtaler noe med hverandre. Partene i en avtale må ikke 

være personer, men vi kommer til å skrive mest om 

avtaler mellom personer 

 

 4.0 HVA KAN AVTALES 
 Det er mulig å bli enige om, eller avtale, det aller meste.  

 

 

 

Avtalefrihet 

En avtale kan for eksempel gå ut på at du skal selge noe 

du eier til en annen for en avtalt sum penger. En avtale 

kan også gå ut på at en rørlegger skal installere en 

vaskemaskin på kjøkkenet ditt mot at du betaler 

rørleggeren for jobben.  
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Det er også mulig å avtale at to personer skal bytte ting. 

Hvis du har en sykkel en annen person har lyst på, og 

den personen har en lenestol du har lyst på, kan dere 

avtale å bytte ting.  

 

 

 

At det er mulig å avtale det aller meste fritt, kaller vi 

avtalefrihet. Avtalefrihet betyr også at man kan velge å 

ikke inngå en avtale.  

 

 

Unntak fra 

avtalefrihet 

Det finnes likevel unntak fra avtalefrihet. Unntakene fra 

avtalefriheten finnes for eksempel i lover, og hva som er 

tillatt å avtale vil ofte henge sammen med hva som 

avtales. 

 

 Det finnes for eksempel regler om hvordan avtaler om å 

ta arbeid (arbeidsavtale) skal være, se for eksempel 

arbeidsmiljøloven. Det finnes også regler om hva en 

avtale om å leie en bolig (husleieavtale) kan inneholde, 

se for eksempel husleieloven. 

 

 

Avtaleloven 

Det finnes også en egen avtalelov. Denne loven har 

generelle regler om avtaler, blant annet noen regler om 

hvordan avtaler ikke kan inngås.  

 

Hovedregelen er likevel at det er mulig å avtale det 

meste. Dette er viktig å huske på når en avtale blir til. 

 

 5.0 HVORDAN EN AVTALE KAN BLI TIL  
Formfrihet Avtaler kan enkelt sagt bli til ved at partene blir enige 

om noe. Partene kan inngå avtalen på ulike måter.  

 

 

 

Det er mulig å avtale noe både muntlig, skriftlig og 

gjennom handling. Derfor kan avtaler bli til både i 

samtaler mellom to personer, på SMS, på e-post, på 

Facebook eller på andre måter.  
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 Avtaler kan bli til på mange forskjellige måter. Når du 

kjøper matvarer i en matbutikk har butikken og du 

inngått en avtale når du har betalt for varene i kassen, 

for eksempel. 

 

 

 

Tilbud og 

aksept  

Nå skal vi se litt nærmere på hvordan avtaler kan bli til.  

 

Det er vanlig å forklare hvordan avtaler blir til med 

ordene tilbud og aksept.  

 

 Et tilbud kan for eksempel være at vennen din spør om 

du ønsker å kjøpe bilen hennes for 40 000 kroner. Om 

du da svarer: ”Ja, jeg vil kjøpe bilen din for 40 000 

kroner”, eller bare ”Ja”, har du akseptert et tilbud. Å 

svare positivt eller bekreftende på et tilbud vil være en 

aksept. 

 

 Når du har gitt en person et tilbud og fått en aksept fra 

den personen, har det oppstått en avtale mellom dere to. 

 

 6.0 MER OM TILBUD  
 

 

Den parten som kommer med et tilbud kaller vi ofte 

tilbudsgiver. Tilbudsgiver velger selv innholdet i 

tilbudet. Dette betyr at tilbudsgiver selv kan bestemme 

hvor mye penger hun ønsker for det hun vil selge, eller 

størrelsen på månedsleien hun vil ha for å leie ut 

leiligheten sin. Tilbudsgiver kan også sette en tidsfrist 

for aksept av tilbudet.  

 

Avtaleloven 

§ 5 

Når tilbudsgiver har gitt tilbudet, vil hun være bundet av 

dette tilbudet inntil det eventuelt avslås av personen som 

har fått tilbudet.  
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 Eksempel: En utleier tilbyr en person som har vært på 

visning å leie en leilighet i 3 år med en månedsleie på 

10 000 kroner. Utleieren gir personen som var på 

visning en frist på en uke til å akseptere tilbudet om leie. 

 Tilbudet er bindende for utleier i tiden fra tilbudet er gitt 

til akseptfristen er ute eller tilbudet eventuelt blir avslått 

eller akseptert.  Det innebærer at utleier ikke kan endre 

på tilbudet eller trekke det tilbake i denne tiden.  

 

Når utleieren har gitt dette tilbudet til personen som var 

på visning, kan det være at hun ikke kan leie ut 

leiligheten til noen andre før tilbudet enten er avslått 

eller akseptfristen er ute.  

 

 7.0 TILBAKEKALL AV TILBUD 
 

 

Avtaleloven 

§ 7  

Å tilbakekalle et tilbud innebærer å trekke tilbake 

tilbudet sitt slik at man ikke lenger er bundet av det. En 

tilbudsgiver kan trekke tilbake et tilbud enten hvis 

mottakeren ikke har fått vite om tilbudet ennå eller hvis 

tilbudsgiver trekker tilbake tilbudet sitt samtidig som 

hun gir det.  

 Eksempel: Hvis en tilbudsgiver sender et tilbud på e-

post, og rett etter at tilbudet er sendt sender en ny e-post 

hvor hun skriver at tilbudet ikke gjelder, så vil tilbudet 

være tilbakekalt hvis e-postene leses samtidig av 

mottakeren. 

 

Hvis tilbudet gis muntlig må tilbudsgiver rett etter at hun 

har gitt det, si at tilbudet ikke gjelder.  

 



 8 

 8.0 MER OM AKSEPT 
Avtaleloven 

§ 6 

Når en tilbudsgiver har gitt et tilbud til en annen, vil 

begge to bli bundet av avtalen når tilbudet er akseptert.  

 

 

For at aksepten skal binde tilbudsgiveren må mottakeren 

akseptere det som tilbudet går ut på. Aksepten må være 

lik tilbudet. Det betyr at aksepten ikke kan være 

forskjellig fra tilbudet. Hvis aksepten er forskjellig fra 

tilbudet, sees aksepten på som et avslag kombinert med 

et nytt tilbud fra mottakeren.   

 Eksempel: Kari gir Tone et tilbud om å kjøpe en 

mobiltelefon med en lader til en pris på 3000 kroner.   

 

Tone svarer: ”Ja, jeg kjøper mobiltelefonen med lader 

og høretelefonene til 3000 kroner.” 

 

 I dette tilfellet er ikke aksepten fra Tone lik tilbudet som 

ble gitt av Kari. Det er fordi Tone også sier hun vil kjøpe 

høretelefonene. Fordi aksepten ikke er lik tilbudet, vil 

ikke Kari være bundet av aksepten fra Tone. Aksepten 

fra Tone er et avslag på Kari sitt tilbud.  

 

 Aksepten til Tone i eksempelet ovenfor er ikke bare et 

avslag, det er også et nytt tilbud. Tone som gir en aksept 

som ikke er lik tilbudet, blir derfor tilbudsgiver.  

 

Om Kari i eksempelet ovenfor svarer ”Det er greit” eller 

”Ja, en mobiltelefon med lader og høretelefoner til 3000 

kroner”, har Kari og Tone en avtale om dette. 
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 9.0 LØFTER  
 

 

Ensidig 

bindende 

avtaler 

Ovenfor har vi sett på avtaler hvor begge parter gir og 

får noe.  Disse avtalene kalles gjensidig bindende 

avtaler.  

 

Man kan inngå avtaler som bare binder én av partene. 

Disse avtalene kalles ensidig bindende avtaler. Et vanlig 

ord å bruke om disse avtalene er løfter eller gaveløfter.  

 

 

 

 

 

Gaveløfte 

Eksempel: Tanten din sier til deg at du skal få den gamle 

sofaen hennes når du flytter på hybel. 

Dette er en bindende avtale på samme måte som andre 

avtaler, men du som får sofaen, trenger ikke å gjøre noe 

annet enn å akseptere å ta imot sofaen.  

 

Løfter eller gaveløfter kalles ensidig bindende avtaler 

fordi slike avtaler ikke krever noe av mottakeren, annet 

enn at mottakeren aksepterer løftet.  

 

 10.0 NÆRMERE OM NÅR DET ER 
INNGÅTT EN BINDENDE AVTALE  

 

 

 

 

Ovenfor har vi sett på hvordan avtaler kan bli til. I 

vurderingen om det har blitt inngått en bindende avtale, 

vil hvilke ord som brukes, hvordan disse kan forstås, 

hvilke forventninger som er blitt skapt og hvordan 

partene har handlet kunne ha betydning. Hvis ordene og 

uttrykkene som partene bruker vanligvis ville blitt 

forstått som at de to har en avtale om noe, vil partene 

ofte være bundet av avtalen.  

  

 Hvis du lurer på om du har inngått en bindende avtale, 

kan du kontakte en advokat. På internettsiden 

www.advokatenhjelperdeg.no kan du finne advokater. 

Du kan også kontakte rettshjelptiltak som JURK, 

Jussbuss, Jussformidlingen eller Jusshjelpa i  

Nord-Norge. Det er ikke sikkert disse rettshjelptiltakene 

kan hjelpe deg i din sak. 

http://www.advokatenhjelperdeg.no/
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 Nedenfor skal vi se nærmere på noen eksempler på om 

bindende avtale er inngått eller ikke. 

 

Eksempel: 

 

Marte: Kunne du tenke deg å jobbe i bedriften min? 

 

Siri: Ja, det kunne jeg tenke meg.  

 

 Denne korte samtalen kan høres ut som en avtale, men 

det er mest naturlig å forstå den som et alminnelig 

spørsmål om Siri ville vært interessert i å jobbe i 

bedriften til Marte. 

 

Noen ganger vil ikke det som kan oppfattes som et 

tilbud være et bindende tilbud. Det kan for eksempel 

heller være et spørsmål om noen vil være interessert i et 

tilbud, eller bare en uforpliktende samtale mellom to 

personer.  

 

 Eksempel: Siri ser en leilighet til leie på finn.no. Hun er 

interessert i å leie leiligheten, men ønsker å vite om hun 

kan ha katten sin i leiligheten. 

 

Siri sender derfor en melding til utleieren Hans med 

dette spørsmålet: 

 

”Hei Hans, jeg er svært interessert i å leie leiligheten 

din, men lurer på om det er tillatt med katt?” 

 

Hans svarer: ”Hei Siri, leiligheten er fortsatt ikke leid ut 

og det er tillatt med husdyr.” 

 

 Samtalen mellom Siri og Hans kan være begynnelsen på 

en leieavtale mellom de to, men den er ikke naturlig å 

forstå som at Siri og Hans allerede her har inngått en 

avtale. 
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Samtalen kan fortsette slik: 

 

 Utleier Hans: ”Husleien er på 4500 kroner i måneden 

og strøm og internett er inkludert. Lurer du på noe mer 

om leiligheten?” 

 

Siri: ”Det høres bra ut. Nei, jeg lurer ikke på noe mer.” 

 

Utleier Hans: ”Ønsker du å leie leiligheten da?” 

 

Siri: ”Ja, det gjør jeg.” 

 

 Denne delen av samtalen mellom Siri og Hans er 

naturlig å forstå som at de to har en bindende avtale om 

at Siri skal leie leiligheten til Hans for 4500 kroner i 

måneden. Siri og Hans har altså en bindende avtale selv 

om de ikke har skrevet under på en kontrakt.  

 

 Hvis to personer er uenige om det er inngått en avtale 

kan denne uenigheten bli løst ved å sende saken til 

Forliksrådet eller Husleietvistutvalget (HTU). 

Forliksrådet eller HTU vil da prøve å få partene til å bli 

enige, eller komme med en løsning i saken som vil være 

bindende for partene.  

 

 11.0 HVA ER AVTALT? 
 Når en avtale er blitt til, er partene bundet av den. Det 

betyr at personene som har inngått en avtale må gjøre 

det avtalen krever av dem.   

 

Noen ganger kan det oppstå uenighet eller være litt 

uklart hva som er avtalt.  

 

 

 

Tolkning av 

avtalen  

Når partene er uenige om hva som er avtalt eller hva en 

avtale nærmere går ut på, må avtalen tolkes.  

 

Når en avtale tolkes er målet å finne ut av avtalens 

innhold. Avtalens innhold er hva avtalen krever at 



 12 

partene må gjøre som følge av den. 

  

 11.1 Felles forståelse  
Utgangs-

punkt 

Det er den forståelsen som partene hadde da avtalen ble 

inngått som er utgangpunktet for hva som er avtalens 

innhold.  

 

 

Hvordan man finner ut av hva partene var enige om da 

avtalen ble inngått, vil variere ut ifra hvordan partene 

inngikk avtalen. For eksempel vil ikke partene kunne 

lese seg til hva de ble enige om dersom avtalen bare er 

inngått muntlig.  

 

 

Objektiv 

tolkning  

Hvis ikke det er mulig å finne ut hva partene mente om 

innholdet i avtalen da den ble til, eller det viser seg at 

partene allerede da avtalen ble til ikke hadde en lik 

forståelse av avtalens innhold, må avtalen tolkes 

objektivt. Å tolke objektivt betyr at vi ser på ordene som 

brukes og hvordan ordene normalt forstås.  

 

I juss bruker man ofte ordet ordlydtolkning når vi tolker 

objektivt, nedenfor forklarer vi mer om dette. 

 

 11.2 Avtalens ordlyd 
 Ordlyd betyr hva som er en naturlig eller vanlig måte å 

forstå et bestemt ord eller en setning på. Med avtalens 

ordlyd mener vi derfor hvilken mening eller innhold et 

ord eller en setning vanligvis har. 

 

Når vi tolker en avtale skal vi bruke den vanlige eller 

den normale forståelsen av de ordene som er brukt og 

slik de er satt sammen i en setning. 

 

 Eksempel: 

Marte: «Siri, vil du kjøpe PCen min med lader for 3000 

kroner?» 
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Siri: «Ja, det vil jeg.» 

 

Marte oppdager at laderen til PCen ikke passet. Siri 

mente at Marte hadde fått det hun skulle ha etter avtalen 

da hun hadde fått en PC og en lader. Marte er uenig, 

hun mener at hun skulle få en lader som passet til PCen. 

Den vanlige forståelsen av avtalen er trolig at hun skulle 

få en lader som tilhørte PCen hun kjøpte. Da er det dette 

som vil være avtalen. 

 

 

 

Uklar ordlyd 

Noen ganger er ikke avtalens ordlyd helt klar. Det kan 

for eksempel være at ordene som er brukt i avtalen kan 

forstås på ulike måter. Hvis avtalens ordlyd ikke alene 

gir svar på hva som er avtalens innhold må vi bruke 

andre metoder for å tolke avtalen for å finne ut av hva 

avtalens innhold er. 

 

 11.3 Avtalens formål  
 Når to personer inngår en avtale med hverandre har de 

begge ønsker de vil avtalen skal oppfylle. Disse ønskene 

kan kalles for avtalens formål, og kan gi partene 

veiledning om hva de avtalte med hverandre.  

 

 Eksempel: Tonje har en avtale med naboen sin Heidi om 

å rake løv i hagen til Heidi. Tonje får 500 kroner hver 

uke for å sørge for at Heidis hage ikke har løv liggende. 

  

En uke raker Tonje hagen på en tirsdag og Tonje fjerner 

alt løvet som ligger i hagen. Onsdag samme uke blåser 

det veldig og det faller mye løv ned fra trærne i Heidis 

hage. 

 

Heidi spør Tonje om hun kan rake løv en gang til den 

uka, men Tonje svarer nei og sier at hun allerede har 

raket løv på tirsdagen. 

 

Heidi sier det er greit at Tonje ikke raker, men da vil 

hun ikke betale Tonje 500 kroner for jobben hun gjorde 
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på tirsdagen. 

 

 

Dette synes Tonje er urettferdig, og sier hun vil ha betalt 

likevel.  

 

Heidi sier da at grunnen til at hun avtalte med Tonje at 

hun skulle rake i hagen hennes var at hagen ikke skulle 

ha løv i seg. Når hagen har løv i seg selv om Tonje har 

raket syntes hun ikke at hun har fått det hun betaler 

Tonje for. 

 

 Ettersom avtalen ikke sier noe om hvor mange ganger 

Tonje må rake i løpet av en uke, men at Tonje får 500 

kroner i uka for å sørge for at Heidis hage ikke har løv i 

seg, kan formålet med avtalen brukes til å støtte Heidis 

forståelse av avtalen.  

 

 11.4 Partenes handlinger  
 Med partenes handlinger mener vi å vise til det partene 

har gjort og gjør i forbindelse med avtalen. Hvordan 

partene har gjort ting seg imellom før og etter avtalen 

ble inngått, kan si noe om hvordan partene ser på hva 

avtalen krever at de må gjøre.  

 

 Eksempel: Arbeidsavtalen din sier ikke noe om at det er 

lov til å ta en bolle når man kommer på jobb på 

bakeriet. Alle de ansatte på bakeriet gjør dette, og sjefen 

vet om og ser ofte at de ansatte tar en bolle når de er på 

jobb.  

 

 Selv om det ikke står noe om at det er lov å ta en bolle 

når du er på jobb, kan det at sjefen ikke sier noe på at du 

gjør det støtte at det er tillat å ta en bolle når du er på 

jobb. Avtalen her er mellom deg og sjefen din. Det 

viktige her er at de ansatte på bakeriet tar en bolle, og at 

sjefen tillater dette. Det at det er tillatt å ta en bolle på 

jobben kan ses på som en del av arbeidsavtalen, på 
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grunn av partenes handlinger. 

 

 11.5 Utfylling av avtaler  
Bakgrunns-

retten  

Når en avtale ikke sier noe om løsningen på et spørsmål, 

kan ofte spørsmålet løses av bakgrunnsretten. 

 

Bakgrunnsrett betyr lover og regler som kan si noe om 

hva innholdet i avtalen kan være når partene ikke har 

avtalt noe annet.  

 

Eksempel: Tone har avtalt å selge vaskemaskinen sin til 

Harald. Harald har betalt Tone 2000 kroner for 

vaskemaskinen, men Tone og Harald har ikke avtalt noe 

om når Harald skal få vaskemaskinen. 

 

 Denne avtalen er en salgsavtale, og det finnes en lov 

som heter kjøpsloven som inneholder regler om hvordan 

kjøp og salg kan foregå.  

 

I kjøpsloven § 9 står det at tingen som selges skal 

leveres «innen rimelig tid». Det betyr at vaskemaskinen 

skal leveres uten at det går for lang tid. 

 

 Fordi Tone og Harald ikke har avtalt noe om levering, 

kan kjøpslovens regler komme inn og si noe om når 

vaskemaskinen skal leveres. 

 

Merk: dersom Tone og Harald hadde avtalt når 

vaskemaskinen skulle leveres, hadde denne avtalen gått 

foran loven i dette tilfellet.  

 

 12.0 HVORDAN FÅ RETT (BEVIS) 
 To personer kan være uenige i om de har inngått en 

avtale med hverandre. Den ene personen mener at de to 

har en avtale, og den andre er uenig i dette, og mener det 

ikke er noen avtale mellom dem. 
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De to personene kan også være uenige om hva som er 

innholdet i avtalen. Hvis to personer er uenige om hva 

innholdet i avtalen er, må avtalen tolkes, slik som det er 

skrevet om under del 10 av dette skrivet. 

 

 Hvis du mener at du har en avtale med noen og de er 

uenige med deg i at dere har en avtale, må du som mener 

at dere har en avtale som regel bevise det for å kunne få 

rett. Det vil si at selv om du snakker sant, så vil du 

sjeldent få rett hvis du ikke kan bevise det.  

 

 Å bevise noe betyr å sannsynliggjøre eller støtte det du 

mener er rett og riktig. Det er mange måter å bevise at 

noe er rett og riktig på.  

 

Normalt bruker man ulike typer beviser for å 

sannsynliggjøre at noe er rett og riktig. Beviser kan være 

mye forskjellig. Det kan for eksempel være bilder, e-

poster, samtaler på Facebook, en skriftlig kontrakt eller 

forklaringer fra andre personer. 

 

Bevisene skal vise at det du sier er sant. 

 

 Eksempel: Kristin mener hun og Tore har en avtale om 

at Tore skal selge et maleri til Kristin. 

 

Tore er uenig med Kristin og sier at de to ikke har en 

avtale. 

 

Kristin tar derfor skjermbilder av en samtale hun hadde 

med Tore på Facebook. I samtalen snakker Kristin og 

Tore om at Kristin vil kjøpe et maleri av Tore, og Tore 

skriver i samtalen at han vil selge et maleri til Kristin.  

 Skjermbildene av Facebook-samtalen mellom Kristin og 

Tore støtter at de har en avtale om salg av et maleri, og 

kan derfor brukes som bevis for at det Kristin mener er 

sant. 

 



 17 

Hvis Kristin ikke hadde pratet om salg av maleri med 

Tore på Facebook og derfor ikke hadde hatt mulighet til 

å ta skjermbilder av denne samtalen, kunne det vært 

vanskelig for Kristin å bevise at de to hadde en avtale. 

 

 Bevis er veldig viktig for å kunne få rett. Hvis du mener 

å ha en avtale som gir deg rett til noe, kan du miste den 

retten du har hvis du ikke kan bevise det. 

 Eksempel: Tore og Jeanett har snakket sammen og 

avtalt muntlig at Tore skal få kjøpe en TV av Jeanett for 

1500 kroner.  

 

Når Tore skal hente TV-en har ikke Jeanett den lenger, 

fordi hun har solgt den til en annen person. 

 

Tore sier at Jeanett ikke kunne selge TV-en til en annen 

fordi hun hadde en avtale om å selge TV-en til ham.  

 

Jeanett sier at hun er uenig i at de to hadde en avtale om 

dette. Hun mener at hun har sagt at TV-en ville bli solgt 

til den som kom og hentet den først. Tore er ikke enig.  

 

 La oss si at Tore har rett i dette tilfellet. Jeanett sa aldri 

til han at TV-en ville bli solgt til den som kom først. 

Tore og Jeanett hadde derfor en bindende avtale som 

Jeanett har brutt.  

 

Tore skjønner likevel at det blir vanskelig for ham å 

bevise at Jeanett ikke sa til ham at TV-en ville bli solgt 

til den som kom først, og derfor bestemmer han seg for å 

ikke gå videre med saken.  

 

Dette eksempelet viser at Tore ikke får rett selv om han 

egentlig skulle hatt TV-en. Det er fordi Tore ikke kan 

bevise at han har rett. Det er ikke slik at muntlige avtaler 

alltid ikke blir fulgt av de som inngår dem, men det er 

viktig å huske på at for å få den retten en avtale gir er 

det lurt å sikre bevis for at avtalen faktisk er inngått. 
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Sikre brevis 

Fordi det er viktig å sikre seg bevis for at en avtale er 

inngått, bør avtaler som er viktige for deg inngås 

skriftlig. Om avtalen bevises ved å skrive under en 

avtale på et papir, på e-post eller Facebook er ikke 

avgjørende.  

 

Det viktigste å huske på er at avtalen blir inngått på en 

måte som gjøre det mulig å bevise i tiden etter at avtalen 

ble inngått at det faktisk skjedde.  

 

 13.0 ULOVLIGE AVTALER OG 
UGYLDIGHET 

 Noen avtaler vil ikke binde partene. Det er flere grunner 

til at en avtale ikke binder partene, og disse skal vi se litt 

på nå. 

 

Det er likevel viktig å huske på at de aller fleste avtaler 

ikke er ulovlige eller ugyldige, og mange ganger kan én 

del av en avtale være ulovlig eller ugyldig uten at resten 

av avtalen er det. 

  

 Selv om deler av avtalen er ulovlig eller ugyldig, så vil 

som regel partene være bundet av resten av avtalen.  

 

Det er likevel noen avtaler som er helt ugyldige eller 

ulovlige, og derfor ikke binder partene i det hele tatt.  

 

 13.1 Tvang, vold og trusler  
Avtaleloven 

§§ 28 og 29 

Hvis en av partene tvinges eller trues til å inngå en 

avtale, kan avtalen være ugyldig.  

 

Avtalen er også ugyldig om den er blitt til ved at en av 

partene har blitt utsatt for trusler om grov vold eller blitt 

utsatt for vold. 

 

Det er ulovlig og straffbart å tvinge noen med trusler 

eller vold, og derfor er avtaler som er blitt til på denne 
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måten helt ugyldige.  

 

 At en part trues eller tvinges til å inngå en avtale kan 

skje på mange forskjellige måter: 

 Det kan være trusler om vold, altså at noen skal 

skade noen. 

 Det kan være trusler om andre straffbare 

handlinger. For eksempel å legge ut nakenbilder 

på internett eller å spre informasjon om noe en 

person har gjort som kan skade deres omdømme 

eller rykte. 

 

 Eksempel: Sverre ser Malin gå ut av bilen sin på en 

parkeringsplass. Sverre synes bilen er fin og har lyst på 

Malin sin bil.  

 

Sverre spør Malin om hun vil selge bilen sin til ham for 

10 000 kroner. Malin sier at «bilen min kostet mye mer, 

og jeg har ikke lyst til å selge den til deg». 

 

Sverre sier derfor til Malin at «hvis du ikke selger bilen 

til meg for 10 000 kroner vil jeg slå deg og brekke nesen 

din». 

 

Malin blir redd av Sverres trussel og sier «Ok, jeg 

selger bilen min til deg for 10 000 kroner».  

 

Denne avtalen er ugyldig fordi Malin blir truet av Sverre 

til å inngå en avtale om å selge bilen til ham. 

 

 13.2 Ulovlige avtaler  
 Det finnes en rekke lover som sier noe om hva som er 

lov å avtale eller hva avtaler skal inneholde.  

 

Hvis en avtale er inngått med et ulovlig innhold, vil 

lovens regler ofte gå foran det som er avtalt. 
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 Eksempel: Tone leier en leilighet av Harald. Tone skal 

på ferie i to måneder, og ønsker å fremleie leiligheten til 

venninnen sin Fatima. I husleiekontrakten står det at 

hun kan fremleie, men bare til etnisk norske. Fatima er 

opprinnelig fra Irak, og utleier Harald sier derfor nei til 

at Tone kan fremleie til Fatima og viser til 

husleiekontrakten.  

 

Dette avtalepunktet er diskriminerende og ikke lov etter 

husleieloven § 1-8. Derfor gjelder ikke dette punktet i 

avtalen, og Tone kan leie ut til Fatima. 

 

 13.3 Urimelige avtaler  
Avtaleloven 

§ 36  

Noen avtaler kan ha et innhold som er veldig lite 

rettferdige. Når en avtale er veldig lite rettferdig kalles 

den ofte for urimelig. Hvis en avtale er veldig urimelig 

kan deler av den, eller hele avtalen bli ugyldig.  

 

 Det kan være urimelig å gjøre en avtale gjeldende hvis 

det er stor forskjell på hva partene etter avtalen må 

gjøre. Et eksempel på dette kan være at en gammel dame 

lures av en selger til å kjøpe en TV som er verdt 5000 

kroner for 20.000 kroner.  

 

Det er viktig å huske på at det skal veldig mye til for at 

en avtale er ugyldig fordi den er urimelig.  

 

 14.0 AVSLUTTENDE ORD  
 Avtaler kan være delvis eller helt ugyldige på grunn av 

det som er avtalt eller på grunn av hvordan avtalen ble 

til. Det er mange forskjellige grunner til at en avtale kan 

være delvis eller helt ugyldig. Vi har bare skrevet om 

noen av disse grunnene i dette skrivet. 

 

 Det er viktig å huske på at de aller fleste avtaler ikke er 

ugyldige. Dette gjelder selv om avtalen er vanskelig å 

følge eller den viser seg å være dårlig eller lite 
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gjennomtenkt av en av partene. Det samme gjelder hvis 

man har skrevet under på en kontrakt man ikke forstod, 

ikke hadde lest eller ikke var enig i.  

 

 Hvis du mener du har inngått en ugyldig avtale og derfor 

velger å ikke følge den, kan du risikere du blir dømt til å 

følge avtalen likevel. Da kan du måtte betale det den 

andre parten har brukt av penger for å få gjennomført 

avtalen. 

 

 Hvis du lurer på om du har inngått en avtale som kan 

være ugyldig, bør du kontakte en advokat. På 

internettsiden www.advokatenhjelperdeg.no kan du 

finne advokater. 

 

Du kan også kontakte rettshjelptiltak som JURK, 

Jussbuss, Jussformidlingen eller Jusshjelpa i Nord-

Norge. Det er ikke sikkert disse rettshjelptiltakene kan 

hjelpe deg i din sak. 

 

 

http://www.advokatenhjelperdeg.no/
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