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Bakgrunn og utgangspunkt
Aksjeloven/allmennaksjeloven
§ 17-1
Erstatningsansvar

(1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan
kreve at daglig leder, styremedlem,
medlem av bedriftsforsamlingen,
uavhengig sakkyndig, gransker eller
aksjeeier erstatter skade som de i den
nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt
har voldt vedkommende.
(2) Selskapet, aksjeeier eller andre kan
også kreve erstatning av den som
forsettlig eller uaktsomt har medvirket til
skadevolding som nevnt i første ledd.
Erstatning kan kreves av medvirkeren selv
om skadevolderen ikke kan holdes
ansvarlig fordi han eller hun ikke har
utvist forsett eller uaktsomhet

• Bestemmelsen lovfester den alminnelige uaktsomhetsregel
• Enhver som mener å ha lidt et tap kan saksøke et eller flere
styremedlemmer
• At det som har lidt et tap kan saksøke selskapet innebærer ikke at
søksmål mot styremedlemmer er avskåret
• For enkelte type krav er søksmål mot selskapet avskåret: typisk
krav fra investorer som har fått aksjer de mener er mindre verdt
enn forutsatt. Dette gjelder hva enten investeringsbeslutningen
bygger på et prospekt eller på regnskapet
• Norsk rett åpner dessuten for at skadelidte kan kreve sin andel av
selskapets tap, dvs. at dersom selskapet selv ikke ønsker å forfølge
et mulig krav på 100, kan en aksjonær som eier 10 % saksøke
direkte for 10.
• Summa summarum: mange muligheter for å saksøke styret.
• Prosessuelt: svært begrensede muligheter til å få avskåret slike krav
tidlig, dvs. man må gjennom en realitetsbehandling med muntlig
hovedforhandling
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Statistikk
Hvor ofte saksøkes styremedlemmer?
Tidligere undersøkelse
dekket perioden 2000
til 2014 og viste
følgende:
Totalt antall saker i Høyesterett,
lagmannsrett og tingrett: 150
Av disse var 82 fra perioden
2011-2014
Andel dommer som endte opp
med ansvar i et eller annet
omfang: 57 %

Hvem saksøker? 85
fellende dommer
fordelte seg slik:
Kontraktspart/enkeltkreditor: 35
Selskapet/konkursbo: 16
Aksjonær/investor: 11
Skattemyndigheter: 8
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Statistikk
Hvor ofte saksøkes styremedlemmer?
Vi har foretatt en enkel
undersøkelse fra
perioden 2015-2018:
Totalt antall saker i
Høyesterett,
lagmannsrett og
tingrett: 49
Andel dommer som
endte opp med ansvar i
et eller annet omfang:
63 %

Hvem saksøker? 30
fellende dommer
fordelte seg slik:
Kontraktspart/enkeltkre
ditor: 24 (det var 33 saker med

kontraktspart som saksøker, og av
disse var 13 utenfor konkurs)

Selskapet/konkursbo: 2

Aksjonær/investor: 1

Skattemyndigheter: 2
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Betydelig
nedgang i
fra perioden
2011 til
2014

Prosentvis
andel av
fellende
dommer går
opp
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Andel saker
som gjelder
styreverv i
noterte
selskaper er
svært lavt
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