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Dómur í máli E-2/21 Norep AS gegn Haugen Gruppen AS 

 

SKILGREINING Á UMBOÐSSÖLUMANNI 

 

Með dómi sem kveðinn var upp í dag veitti EFTA-dómstóllinn ráðgefandi álit um spurningar 

frá Hæstarétti Noregs varðandi tilskipun ráðsins 86/653/EBE frá 18. desember 1986 um 

samræmingu á lögum aðildarríkjanna er varða sjálfstætt starfandi umboðssölumenn 

(„tilskipunin“). 

Málið varðar kröfu Norep AS um greiðslu í tengslum við samningsslit sem sett var fram á 

grundvelli norskra laga um umboðssöluviðskipti sem var ætlað að innleiða tilskipunina. 

Áfrýjunardómstóll í Noregi (Hålogaland lagmannsrett) vísaði kröfunni frá á þeim forsendum 

að lögin ættu ekki við. 

Með fyrstu spurningu sinni spurði Hæstiréttur Noregs hvort túlka beri hugtakið „semja“ í 2. 

mgr. 1. gr. tilskipunarinnar á þann veg að þess sé krafist að umboðssölumaður sé viðriðinn 

pantanir viðskiptavina til umbjóðanda. Dómstóllinn taldi að túlka beri hugtakið „semja“ á þann 

veg að ekki sé endilega gert ráð fyrir beinni þátttöku umboðssölumanns í pöntunum 

viðskiptavina eða útilokað að viðskiptavinir beini pöntunum sínum beint til umbjóðanda. 

Dómstóllinn tók enn fremur fram að það að umboðssölumaður sé ekki viðriðinn pantanir 

viðskiptavina til umbjóðanda komi í sjálfu sér ekki í veg fyrir að hann geti sinnt 

meginverkefnum sínum, einkum að færa umbjóðanda nýja viðskiptavini og auka viðskipti hans 

við þá sem þegar eru í viðskiptum við umbjóðanda hans. 

Með annarri spurningu sinni spurði Hæstiréttur Noregs hvaða þættir skipta máli við mat á því 

hvort líta beri á sölutengdar athafnir sem það að „semja“ í skilningi 2. mgr. 1. gr. 

tilskipunarinnar. Dómstóllinn taldi að líta beri á athafnir sem það að „semja“ ef þær eru 

sérstaklega unnar með það fyrir augum að gera samning um sölu eða kaup á vörum umbjóðanda 

og ef umboðssölumaður hefur milligöngu um viðskipti milli umbjóðanda og viðskiptavina. 

Dóminn í heild sinni er að finna á vefslóð EFTA-dómstólsins: www.eftacourt.int. 

Fréttatilkynning þessi er ekki opinbert skjal. Dómurinn sjálfur gildir. 

http://www.eftacourt.int/

