
 

Department of Public and Intenational Law 

University of Oslo 

 Professor dr.juris 

 Alf Petter Høgberg 

 
 

 Institutt for offentlig rett 

      Til sensorene til JUR3000 dag 1, H13 Pb 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo 

 Besøksadr.: 

      Karl Johansgt. 47, 0162 Oslo 

       

 Telefon: +47 22859487 

Dato:  12. november 2011 (med merknad av 26/11) Telefaks: +47 22859420  

 

 

E-post: a.p.hogberg@jus.uio.no 

  http://www.jus.uio.no/ior/ 

  

 

 

Sensorveiledning JUR3000, dag 1, høsten 2013 
 
1. Innledende bemerkninger 

 

JUR3000 er tredje studieår etter studieordningen av 2004. Til denne studieordningen er 

eksamensordningen den at det til hvert studieår blir gitt eksamensoppgaver over to dager. Med 

seks timers prøving pr eksamensdag. Oppgavene kan velges fra alle deler av kunnskapskravene 

og det gjelder ingen særskilte begrensninger med hensyn til oppgavens innhold. 

 

Den aktuelle oppgave er en praktikumsoppgave som består av to deler.  Deler av faktum er 

felles for de to delene. Del I er vesentlig mer omfattende enn del II. Begge oppgavene reiser 

sentrale problemstillinger fra faget. Problemstillingene varierer en hel del i vanskelighetsgrad og 

kompleksitet, noe som gjør det mulig å skille mellom den gode og den mindre gode kandidat. 

Oppgavene er i sum også relativt omfattende. Jeg kommer tilbake til dette under punkt 6. 

 

Oppgavens del I reiser to tvister; én mellom advokatfirmaet Mørk-Kirkerud & Co (heretter 

Mørk-Kirkerud) og Lars Holms Hotell (heretter hotellet), og én mellom Mørk-Kirkerud og 

Kjell-Åke Larsson (heretter Kjell-Åke). 

 

Oppgaves del II reiser tre tvister; en mellom Storvidda Handelsbank (heretter Handelsbanken) 

og Mørk-Kirkerud, en mellom Handelsbanken og hotellet, og en mellom Handelsbanken og Ole 

Vold Inkasso (heretter Vold). 

 

Problemstillingene i del I er hentet fra den del av obligasjonsretten som tidligere utgjorde en del 

av faget kontraktsrett, nærmere bestemt problemstillinger knyttet til prisavslag, heving og 

direktekrav. Problemstillingene til del II er i hovedsak hentet fra den del av obligasjonsretten 

som tidligere utgjorde en den av faget pengekravsrett, nærmere bestemt motregning og ansvar 

for overdragelse av pengefordringer. 

 

 

2. Kunnskapskrav 

 

Av kunnskapskravene i faget fremgår bl.a.: 

http://www.jus.uio.no/ior/
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«Det kreves god forståelse av følgende emner:  

… 

 Prinsippene for realforpliktelsers innhold, herunder hovedforpliktelser og biforpliktelser, 

resultatforpliktelser og innsatsforpliktelser, genus- og speciesforpliktelser, og av prinsippene for fastleggelsen 

av realforpliktelsers innhold, herunder prinsippene om opplysningsrisiko og misligholdt opplysningsplikt.  

 Fastleggelsen av innholdet av pengeforpliktelser, herunder renteplikt etc.  

 Prinsippene for oppfyllelse av obligasjonsrettslige (kontraktsrettslige og pengekravsrettslige), forpliktelser, 

hvem som kan oppfylle, hvem som kan motta oppfyllelse, betalingsmidler, deloppfyllelse, adgangen til å reise 

tilleggskrav.  

 Prinsippene om forfallstid, oppfyllelsestid og frigjøringstid av forpliktelser.  

…  

 Reglene om oppsigelse og avbestilling.  

… 

 Reglene om mislighold og misligholdsbeføyelser. Erstatningsansvar ved mislighold av pengeforpliktelser. 

Antesipert mislighold. Brudd på kreditorplikter.  

 Prinsippene om bortfall av misligholdsbeføyelser ved forbehold, undersøkelsesplikt, reklamasjonsplikt, 

avkall, passivitet.  

… 

 Motregning.  

… 

 Direktekrav.  

 Overdragelse av alminnelige krav (ikke-negotiable krav).» 

 

Dette innebærer at det kreves god forståelse for de problemstillinger oppgaven reiser. 

 

 

3. Anbefalt hovedlitteratur 

 

Anbefalt hovedlitteratur består av  Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett (2011),  Jo Hov, 

Avtalebrudd og partsskifte (2002) og Trygve Bergsåker, Pengekravsrett (2011). Det fremgår av 

litteraturbeskriveslen at bøkene «kan kombineres slik at kontraktsrett kan leses hos Hagstrøm 

eller Hov og pengekravsretten kan leses hos Hagstrøm eller Bergsåker».. 

 

De problemstilinger oppgaven reiser er særlig behandlet over følgende sider i den anbefalte 

hovedlitteratur: 

 

 Hagstrøm, Obligasjonsrett, sidene 413-462, 814-830, 893-897, 879-898 og 917-918. 

 

 Hov, Avtalebrudd og partsskifte, Kontraktsrett II, sidene 96-130, 144-179, 256-258 og 

323-248. 
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 Bergsåker, Pengekravsrett, sidene 79-93, 160-165 og 239-251. 
 

 

4. Oppgave I 

 

4.1 Tvisten mellom Mørk-Kirkerud og Hotellet 

 

4.1.1 Innledende bemerkning 

 

Tvisten mellom Mørk-Kirkerud og hotellet er angitt klart i oppgaven ved følgende: 

 

«Ås krevde [på vegne av Mørk-Kirkerud] prinsipalt heving av avtalen, subsidiært kr. 100 000 i 

prisavslag.» 

 

Det dreier seg altså om to konflikter som med referanse til kontraktsrettens misligholdslære. 

Felles for de misligholdsvirkninger, er at det må konstateres et mislighold, dog slik at 

misligholdet for hevningsdrøftelsen må være vesentlig.  Drøftelsen av om det i det hele tatt 

foreligger mislighold av Hotellets kontraktsrettslige forpliktelse, kan således enten 

fellesbehandles, eller behandlingen i tilknytning til prisavslaget kan bestå i en henvisning til 

drøftelsen i tilknytning til hevningsspørsmålet. Dersom kandidatene velger å anlegge full 

drøftelse av dette spørsmålet to ganger, er dette imidlertid ikke grunn til trekk i seg selv. Det må 

være tilstrekkelig at kandidaten kaster bort sin egen tid. 

 

Før det i det hele tatt blir aktuelt å drøfte hevning eller prisavslag, vil mange kandidater 

formodentlig finne grunn til å drøfte hva slags regelverk som kommer til anvendelse på 

konflikten. 

 

 

4.1.2 Hva slags regelverk kommer til anvendelse på konflikten? 

 

Mange kandidater vil antakelig drøfte om kontraktsforholdet reguleres av alminnelige 

kontraktsrettslige prinsipper eller av pakkereiseloven, eventuelt analogisk anvendelse av 

sistnevnte. Pakkereiseloven kommer til anvendelse på «avtaler om kjøp av pakkereiser som 

inngås mellom en kunde  og en arrangør (pakkereiseloven § 1-1), mens pakkereise er definert i 

lovens § 2-1. Det avgjørende er om minst to av tre elementer listet opp i § 2-1. I det foreliggende 

tilfelle er det snakk om vilkår 2) og 3) er oppfylt, altså hvorvidt det foreligger « innkvartering 

som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste», samt «andre turisttjenester som 

utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller 

innkvartering». I relasjon til oppgavens faktum, vil tilbudet ved Holms hotell muligens være å 

anse som et tradisjonelt tilbud ved høyfjellshotell. Det kan imidlertid argumenteres for at 

opplegget på og rundt hotellet representerer et selvstendig opplegg i pakkereiselovens forstand. 

Kandidater som kommer til at det tilpassede opplegget med skianlegget og 

kveldsunderholdningen med Kjell Åke och hans polare utgjør et selvstendig opplegg i relasjon 

til alternativ 3, bør på ingen måte trekkes for det om begrunnelsen er god. Tendensen er at 

pakkereiseloven (og det bakenforliggende EU-regelverk) får et stadig videre nedslagsfelt. Det er 

således helt akseptabelt både å løse oppgaven etter både pakkereiseloven og alminnelige 

obligasjonsrettslige prinsipper. Det avgjørende er at kandidatene foretar en forstandig drøftelse 
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opp mot pakkereiselovens § 2-1. Noen av de kandidater som kommer til at pakkereiseloven ikke 

direkte kommer til anvendelse, velger kanskje å velge særlig vekt på pakkereiselovens regler, 

for eksempel ved analogisering, noe som også må være helt greit. 

 

4.1.3 Har Mørk-Kirkerud adgang til å heve kontrakten? 

 

4.1.3.1 Innledning 

 

Ettersom en del av arrangementet er avviklet og en del gjenstår, dreier det seg om et 

hevningskrav med virkning for det allerede avholdte arrangement (hevning ex tunc) og et 

hevningskrav med virkning for det forestående arrangement (ex nunc). Vilkårene for å heve ex 

nunc og ex tunc er forskjellige både etter pakkereiseloven og etter alminnelige 

obligasjonsrettslige prinsipper, noe som i denne veiledning fordrer to drøftelser i hht. hvert 

regelsett (altså etter både pakkereiseloven (pkt. 4.1.3.2) og alminnelige obligasjonsrettslige 

prinsipper (pkt. 4.1.3.3). Enkelte kandidater vil kanskje også forsøke å løse oppgaven etter 

analogi fra pakkereiseloven, noe som også er helt greit (pkt. 4.1.3.4). 

 

For ordens skyld: Det kreves selvsagt ikke at kandidatene drøfter hevning i relasjon til mer enn 

det ene regelsett de legger til grunn at kommer til anvendelse på konflikten; altså enten 

pakkereiseloven eller alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper (eventuelt pakkereiselovens 

regler anvendt analogisk). 

 

 

4.1.3.2 Hevningskravet behandlet etter pakkereiseloven 

 

a) Innledning 

Ved fremsettelse av hevningserklæringen, er en del av avtalen gjennomført, mens en annen del 

er forestående. Pakkereiseloven har ulike bestemmelser for heving hhv. før og etter pakkereisen 

er påbegynt. Mange av de kandidater som konflikten i medhold av pakkereiseloven, vil 

formodentlig anse en del av avtalen som påbegynt, mens en annen del anses som ikke påbegynt. 

Pakkereiser som ikke er påbegynt kan heves etter lovens § 5-1 dersom «det er klart at 

pakkereisen vil ha vesentlige mangler» eller «avtalevilkårene endres etter § 4-5 og endringen er 

til vesentlig ulempe for kunden».  For avtaler som allerede er påbegynt, er det etter § 6-3 et krav 

for heving at pakkereisen har «vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er 

vesentlig forfeilet». 

 

I det følgende behandler jeg først hevning a) for den del av pakkereisen som  er forestående, 

deretter b) hevning for den del av reisen som er gjennomført. 

 

 

b) Hevning for den del av pakkereisen som ikke er påbegynt 

Isolert sett står vi ovenfor en type hevning ex nunc for denne del – hevning med virkning for en 

fremtidig ytelse. Hevning for en fremtidig ytelse kan enten begrunnes i at det foreligger 

vesentlig kontraktsbrudd for ytelsene som sådan, eller i at det foreligger antesipert mislighold 

for den gjenstående ytelses del. Pakkereiselovens opplegg går ut på å vurdere den påbegynte og 

den ikke påbegynte ytelse for seg. Når det gjelder reisen som ikke er påbegynt, må det etter 

lovens § 5-1 påvises at er «det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler» eller at 

«avtalevilkårene endres etter § 4-5 og endringen er til vesentlig ulempe for kunden».  Mange 
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kandidater vil kanskje få frem at det ikke er tale om å endre avtalevilkårene etter § 4-5 og at det 

således alene er et spørsmål om det er «klart» at pakkereisen vil ha ”vesentlige mangler”. 

Kandidatene kan gjerne henvise til pakkereiseloven § 6-1 idet tilsvarende må gjelde for 

mangelsbedømmelsen generelt: I lovens § 6-1 heter således det at pakkereisen «er mangelfull 

når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen og dette ikke skyldes kunden eller 

forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som en mangel dersom de er av 

mindre betydning og er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det 

samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap 

til eller herredømme over». 

 

Når det gjelder manglende, vil disse i høy grad være av samme art som den allerede 

gjennomførte reise. Et første spørsmål er om selve oppsplittingen i to arrangementer 

representerer en mangel kun er uttrykk for en avtalt begivenhet. Selv om Peder Ås etter hvert 

gikk med på oppsplittingen, uttalte han at «hotellet med dette ikke har holdt hva det opprinnelig 

lovet oss». Dette nutsagnet kan tolkes som en bemerkning om at Hotellets beskjed om 

manglende kapasitet og alternative opplegg innebærer et varslet kontraktsbrudd. At Ås motvillig 

gikk med på det alternative opplegget , innebærer ikke nødvendigvis noen gjensidig omlegging 

av det opprinnelig avtaleforholdet. De som konkluderer med at kontraktsforholdet ikke ble 

omlagt, vil heller ikke ha noen problemer med å konstatere splittingen av arrangementet i to, 

innebærer en mangel i forhold til det opprinnelige opplegg. Det forhold at Kjell-Åke ikke kom 

til å møte opp, innebar også en mangel i forhold til det opprinnelige opplegg. Holm var kjent 

med at Ås hadde vært fan av Kjell-Åke i lang tid, og det forholdet at en innleid coverartist 

synger bedre objektivt sett, endrer ikke på det forhold at det leveres en tjeneste som fremstår 

som mindreverdig i forhold til det avtalte. 

 

Når det gjelder uteblivelse av snø, vil enkelte muligens påpeke at det gjelder «gjelder avvik i 

naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme 

over»,  og at dette forholdet isolert sett ikke utgjør en mangel. Til dette kan det innvendes at det 

fremgår at faktum at Holm var kjent med at det fra tid til annen var kjent med at det var snøfritt 

på denne tiden av året, men valgte likevel å unngå å opplyse om dette da hotellet ble booket, 

tvert imot det det aktivt reklamert for hotellets mange vintersportfasiliteter.  Dette kan tale for å 

anse den uteblitte snø som en mangel. På dette punkt må det imidlertid være forsvarlig også å 

legge risikoen på Mørk-Kirkerud ettersom det kan hevdes at snømangel i fjellet er en risiko 

enhver må ta sitt eget ansvar for. 

 

Det forhold at mange velger å ikke dra på grunn av de nevnte mangler, er en forsterkende effekt 

ettersom årsaken til manglende deltakelse nettopp er de nevnte opprinnelige mangler. 

 

Kandidatene bør videre si noe om klarhetskravet, samt i hvilken grad dette er oppfylt. Det dreier 

seg om å tematisere i hvilken grad det er sikkert at kontraktsbruddet vil inntre. Kandidatene bør 

skille mellom de ulike manglende, samt påpeke at kunnskapen om disse hviler på ulike forhold. 

Mens det dreier seg om værprognoser fra yr.no hva gjelder bortfallet av skiaktiviteter, dreier det 

seg om kunnskap formidlet av dagspressen hva gjelder Kjell Åkes nærvær. I tillegg kan de 

fraværet den første helgen trekkes understøttende inn her. Kunnskapen om oppsplittingen er den 

eneste helt sikre kunnskap som foreligger. 

 

Mangelene må imidlertid være vesentlige etter pakkereiseloven § 5-1 for å gi hevningsrett. Til 

vesentlighetsdrøftelsen vil mange kandidater formodentlig si noe om de enkelte elementer som 
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vanligvis inngår i en vesentlighetsdrøftelse av denne type, herunder avvikets objektive størrelse, 

betydningen av å heve for hhv. kjøper og selger, samt tilstedeværelsen av alternative  beføyelser. 

Begge løsninger bør godtas også for denne drøftelsen. Det avgjørende er hvor fruktbart 

kandidatene klarer å drøfte faktum opp mot lovens krav. 

 

 

c) hevning for den del av reisen som er gjennomført 

Når det gjelder hevning for den allerede gjennomførte delte av arrangementet, heter det i § 6-3 

at pakkereisen for å gi hevningsrett må ha «vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av 

den grunn er vesentlig forfeilet». I forlengelsen av dette vil mange formodentlig gå til den 

nevnte § 6-1, som fastslår at pakkereisen «er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt 

eller forutsatt i avtalen og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det 

avtalte regnes likevel ikke som en mangel dersom de er av mindre betydning og er av det slag 

kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte 

forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over». 

 

Selve mangelsdrøftelsen vil på mange måter likne på mangelsdrøftelsen for det forestående 

arrangement, bortsett fra at reisen denne gang allerede er gjennomført og at manglene eventuelt 

har et sikkert preg. Det vises derfor i høy grad til kravene til drøftelse ovenfor. 

 

Uansett synes det nærliggende å anse det avholdte arrangement som mangelfullt i forhold til 

avtalen, jf. også den allerede gjennomførte drøftelse under punkt b) ovenfor. Ved bedømmelsen 

av om manglene ved arrangementet innebærer at reisen «vesentlige mangler og formålet med 

pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet» bør kandidatene starte med å vise til at det i 

utgangspunktet dreier seg om et meget strengt vilkår ettersom konsekvensen for turoperatøren er 

vidtgående. Noen kandidater vil kanskje peke på tilsvarende bestemmelser i 

håndverkertjenesteloven §§ 15 (2) og 26 (2), samt den alminnelige obligasjonsrettslige regel for 

retroaktiv hevning. I alminnelighet kreves det et særlig grovt kontraktsbrudd, eventuelt at det 

foreligger grov skyld (Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2. utgave, s. 456). I det foreliggende tilfelle 

foreligger riktignok et avvik fra kontraktsmessig ytelse, men å karakterisere kontraktsbruddet 

som særlig grovt, slik at formålet med oppholdet blir vesentlig forfeilet, er nok å gå for langt.  

 

Det avgjørende er imidlertid ikke konklusjonen, men at kandidatene klarer å finne frem til det 

korrekte skjønnstema, samt anvende faktum på en fruktbar måte ved drøftelsen av om lovens 

krav er oppfylt. Mens mange elementer var bortfalt (de typiske vinteraktiviteter utendørs, Kjell-

Åkes opptreden) var mange elementer i behold (selve hotelloppholdet, mat tilberedet av kokker 

fra kokkelandslaget, fri bruk av hotellets bade- og treningsanlegg, hotellets spa-avdeling mv.). 

Mange vil kanskje legge til selve byttet av dansebandartist virket av underordnet betydning 

ettersom det også syntes å være bare moderat interesse for den avtalte artist. 

 

 

d) Vurdering 

Det skal erindres at at pakkereiseloven ikke utgjør en del av det lovstoff som er systematisk 

behandlet i den anbefalte hovedlitteratur, og for mange kandidater vil denne måten å løse 

oppgaven på nærmest fortone seg som løsning på basis av ukjent lovtekst, noe som tilsier at det 

utvises mildhet ved sensuren idet man ikke kan forventes meget til drøftelser på basis av ukjent 

lovtekst. Det sentrale er at kandidatene ser at hevningsdrøftelsen faller i to etapper; en for den 

del av reisen som er påbegynt og en for den del av reisen som ikke er påbegynt. 
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Noen kandidater vil kanskje se på reisen som en enhet, for deretter å hevde at denne i sin helhet 

er påbegynt, og vurdere det hele etter lovens kapittel 6. Også dette må aksepteres. 

 

 

4.1.3.3 Hevningskravet behandlet etter alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper 

 

Drøftelsen av hevningsspørsmålet etter alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper kan legges 

opp på to forskjellige måter: For det første ved at avtaleforholdet ses under ett, slik at det er 

spørsmål om hevning av det gjenstående avtaleforhold ex nunc. I så fall blir hevningen av det 

gjenstående bare et spørsmål om antesipert mislighold, men av om også det allerede 

foreliggende mislighold representerer vesentlig mislighold. En slik løsningsmåte er helt ok. 

 

Jeg antar imidlertid at de fleste kandidater vil foretrekke å se på reisene de to heltene som 

separate deler, og at det dreier seg om å heve disse deler hver for seg. I så fall handler det til dels 

om å heve for en fremtidig ytelse, noe som typisk skjer etter læren om hevning på basis av 

(vesentlig) antesipert mislighold. Spørsmålet om å heve for den første helgen, blir i så fall et 

spørsmål om å heve ex tunc i et tilfelle der partens ytelser ikke kan tilbakeføres. 

 

For at det overhodet kan bli tale om hevning, må det foreligge mislighold. Kandidatene må 

derfor først si noe om hvorvidt det foreligger mislighold i relasjon til den opprinnelige avtalen. 

Hva gjelder det allerede avholdte arrangementet, skulle det være klart nok at det foreligger 

mislighold i forhold til den opprinnelige avtale, jf. drøftelsen ovenfor under punkt 4.1.3.2. Når 

det gjelder det fremtidige arrangementet bør kandidatene påpekte at det for de fleste av 

elementene dreier seg om et antesipert mislighold ettersom det kun er oppsplittingselementet av 

arrangementet som er endelig. De fleste kandidatene vil formodentlig komme til at foreligger 

antesipert mislighold for det fremtidige arrangement. 

 

For begge misligholdsdrøftelsene er det fullt ut akseptabelt at kandidatene sondrer mellom de 

ulike elementer. Om noen for eksempel kommer til at det manglende skiføret ikke representerer 

en mangel, vil dette være helt ok om begrunnelsen er god. 

 

Regelen om at det i alminnelighet kreves vesentlig mislighold for å kunne heve en kontrakt ex 

nunc er så innarbeidet at det ikke kreves annet enn en kortfattet henvisning til praksis og teori.  

 

Regelen ved hevning ex tunc ved ytelser som ikke kan tilbakeføres, er noe mer usikker. Hva 

gjelder lovbestemmelser, har vi som nevnt ovenfor pakkereiseloven og håndverkertjenesteloven 

som eksempler på lover som krever at formålet med avtalen blir vesentlig forfeilet som følge av 

misligholdet. Det et i teorien antatt at disse reglene svarer til et alminnelig ulovfestet 

obligasjonsrettslig prinsipp i ulovfestede tilfeller der det er tale om å heve ex tunc i tilfeller der 

ytelsene ikke kan tilbakeføres. Det er videre lagt til grunn at det særlig vil bli tale om å hevning i 

disse tilfeller ved et særlig vesentlig mislighold eller ved grov skyld på misligholders side. 

 

Ettersom de ulovfestede prinsipper for hhv. hevning ex nunc og ex tunc langt på vei svarer til 

pakkereiselovens formuleringer, vil drøftelsene formodentlig ikke skille seg vesentlig fra 

hverandre – når først de ulovfestede regler et etablert av kandidaten. Dette gjelder både med 

hensyn til anvendelse av oppgavens faktum og de konklusjoner kandidatene kommer med. For 

bruken av faktum og de materielle overveielser i forlengelsen av dette, er det for veiledningens 

del tilstrekkelig å vise til deler av argumentasjonen ovenfor i punkt 4.1.3.2. 
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4.1.3.4 Hevningskravet behandlet ved analogi fra pakkereiselovens regler 

 

Pakkereiselovens regler har blitt anvend analogisk i pakkereiseliknende forhold, og enkelte 

kandidater vil kanskje løse oppgaven etter analogi fra disse. Denne fremgangsmåte er fullt ut 

forsvarlig. Ikke bare kan en slik analogislutning være nærliggende i seg selv, men de regler 

pakkereiseloven oppstiller på dette punkt skiller seg knapt fra de alminnelige 

obligasjonsrettslige prinsipper som ellers ville fått anvendelse. Kandidater som velger å løse 

oppgaven etter analogi fra pakkereiselovens regler vil således kunne få full uttelling og 

toppkarakter så lenge drøftelsene fremstår som gode og balanserte. 

 

 

4.1.3.5 Hevningskravet oppsummeringsvis 

 

Hevningskravet kan løses på i alle fall tre forskjellige måter; etter pakkereiseloven, etter 

alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper eller etter analogi fra pakkereiseloven. Det kan i seg 

selv ikke trekkes for at et bestemt regelsett velges. Sagt på en annen måte: En kandidat kan få 

toppkarakter uavhengig av hvilket regelsett som legges til grunn for løsningen. 

 

Uansett bør hevningskravet for det tilbakelagte og det foranstående opphold holdes fra 

hverandre ettersom vilkårene er forskjellige for hhv hevning ex nunc og ex tunc. Kandidater 

som ikke ser dette, kan heller ikke få maksimal uttelling. 

 

Konklusjonene kandidatene kommer til er av mindre betydning så lenge drøftelsene er 

gjennomført på forstandig vis. 

 

Kravet om hevning inviterer til en drøftelse av om vilkårene for å heve er oppfylt, og ikke til en 

drøftelse av virkningene av å heve eller hvordan hevningsoppgjøret nærmere bestemt skal 

foretas i dette tilfellet. Det må like fullt aksepteres at kandidatene kommer med noen 

bemerkninger om dette, men noe stort pluss medfører dette ikke. Kandidater som skriver mye 

om dette bør på den annen side ikke trekkes om det som skrives er riktig. Riktignok er det 

uskjønnsomt å trekke inn slike drøftelser i en oppgave som denne, men det er alminnelig å anse 

at kandidater som skriver mye om utenforliggende forhold har fått tilstrekkelig ”straff” ved at de 

har kastet bort sin tid på noe som ikke gir positiv uttelling. 

 

 

4.1.4 Kravet om prisavslag 

 

4.1.4.1 Innledende bemerkning om prisavslagskravet og behandlingen av dette 

Kravet om prisavslag kan som hevningskravet løses etter tre ulike regelsett, altså etter 

pakkereiseloven direkte anvendt, etter alminnelige obligasjonsrettslige eller etter analogi fra 

pakkereiseloven. 

 

4.1.4.2 Prisavslagskravet behandlet etter pakkereiseloven 

 

For kandidater som løser oppgaven etter pakkereiseloven, må utgangspunktet tas i 

pakkereiseloven § 6-2. Pakkereiseloven § 6-2 slår fast at prisavslag er betinget av det ikke ytes 
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avhjelp. I det foreliggende tilfelle er det ikke mulig å yte avhjelp, hvilket innebærer at Mørk-

Kirkerud har krav på «forholdsmessig prisavslag», jf. pakkereiseloven § 6-2 tredje ledd. 

 

Hva som ligger i «forholdsmessig» er i noen grad omtvistet. I forarbeidene vises det til at 

regelen skal være som etter kjøpsloven og håndverkertjenesteloven. Problemet med dette er at 

håndverkertjenesteloven ikke gir rett til forholdsmessig prisavslag, men enten rettingskostnader 

eller til mangelens betydning. Hagstrøm antar i læreboken på s. 415 at det er 

håndverkertjenestelovens modell som skal legges til grunn. Kandidater som følger opp dette skal 

ikke trekkes, og i så fall blir prisavslaget fastsatt skjønnsmessig. Problemet med lærebokens 

løsning er at den favoriserer en tolkning av en uklarhet i forarbeidene på bekostning av lovens 

ordlyd. Etter alminnelig juridisk metode vil loven i et tilfelle som dette bli å legge til grunn, og 

de kandidater som velger lovens løsning skal selvsagt ikke trekkes for det. I så fall blir 

prisavslaget regnet ut i tråd med den vanlige forholdsmessighetsformel. 

 

At det skal gis et forholdsmessig prisavslag, innebærer etter denne formel at forholdet mellom 

verdien av kontraktsmessig og faktisk ytelse skal svare til forholdet mellom betalt kontraktssum 

og pris etter prisavslaget. Det fremgår av faktum i oppgaven at kontraktssummen på kr. 

500 000,- innebærer et avslag på minst 20 % i forhold til kontraktsmessig pris, hvilket gir en 

kontraktsmessig sum på minst kr. 625 000,-. Den faktiske verdi var imidlertid erkjent å være 20 

% lavere utenfor sesong, slik at denne altså var på kr. 500 000,-. Dette innebærer at Mørk-

Kirkerud skal gis et prisavslag på 20 % av kontraktssummen, hvilket gir et prisavslag på kr. 

100 000. 

 

Noen kandidater vil muligens angi de enkelte summer mer anslagsvis, eventuelt med avvik i 

forhold til de tall som er listet ovenfor. Så lenge anslag og avvikende tall er begrunnet i faktum, 

er dette helt ok. Det kan f.eks. tenkes at noen ønsker å skille ut prisen på maten eller 

underholdningen ut fra et synspunkt om at disse aspekter ikke er sesongbetonte. Så lenge 

kandidaten viser at strukturen i forholdsmessighetsuteregningen er forstått, må dette være helt 

greit. 

 

Mørk-Kirkerud har etter dette krav på et prisavslag på kr. 100 000 etter pakkereiseloven § 6-2 

tredje ledd. 

 

 

4.1.4.3 Prisavslagskravet behandlet etter alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper 

 

Kandidatene må kunne legge til grunn at en kontraktspart ved mottak av mangelfulle ytelser har 

krav på prisavslag dersom ikke avhjelp ytes. En henvisning til kontraktsrettslovgivningen, 

praksis og teori er her tilstrekkelig som begrunnelse for prinsippets eksistens. 

 

Når det gjelder utmålingen, er det særlig flere modeller som kan tenkes å bli lagt til grunn. Den 

ene er å legge til grunn verdidifferansen mellom kontraktsmessig og faktisk ytelse. Den annen er 

å legge til grunn et forholdsmessighetsprinsipp, jf. drøftelsen ovenfor under punkt 4.1.4.3. Også 

utbedringskostnader eller mer skjønnsmessige fastsettelsesformler er aktuelle som modeller. I 

Rt. 1998 s. 1510 på s. 1519 (som riktignok gjaldt prisavslag ved kjøp av fast eiendom) blir det 

på s. 1519 således lagt til grunn forholdsmessighet som prinsipal regel, utbedringsomkostninger 

om ikke forholdsmessighetsbedømmelse lar seg påvise, og skjønn om heller ikke dette er mulig 

å bringe på det rene. 
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I tilfeller der verdiene av ytelsen med og uten mangel kan fastslås, er nok en 

forholdsmessighetskalkyle mest nærliggende, jf. en rekke bestemmelser i vår moderne 

kontraktlovgivning. 

 

Dette innebærer at utregningen av prisavslaget blir gjort etter samme modell som i 

pakkereiseloven § 6-2 tredje ledd. 

 

 

4.1.4.4 Prisavslagskravet behandlet ved analogi fra pakkereiselovens regler 

 

Bortsett fra begrunnelsen for å legge pakkereiseloven § 6-2 tredje ledd til grunn, vil ikke 

drøftelsen på dette punkt slå forskjellig ut. Det vises derfor til drøftelsen ovenfor i punkt 4.1.4.2. 

 

 

4.2 Tvisten mellom Mørk-Kirkerud og Kjell-Åke 

 

Det fremgår at Kjell-Åke Larsson, som var tidligere heroinmisbruker, fikk tilbakefall ved 

utbetalingen av forskuddet. Han ble deretter innlagt til langtidsavrusing på en klinikk i Lund. 

Den første helgen møtte en coverartist i hans sted. Mørk-Kirkeruds krav mot Kjell-Åke, 

representerer et såkalt direktekrav. Spørsmålet er om det er adgang til dette. Direktekravansvar 

utformes i alminnelighet enten som «springende regress» eller «subrogasjon». Forskjellen 

mellom de to modeller er at mens subrogasjonsansvaret kun forutsetter kontraktsbrudd i 

forholdet Kjell-Åke og Hotellet, forutsetter såkalt «springende regress» kontraktsbrudd også i 

forholdet til Mørk-Kirkerud. Det er viktig at kandidatene forstår «subrogasjon» og «springende 

regress» kun er navn på typer av ansvarsmodeller, og ingen begrunnelse eller «hjemmel» for 

slikt ansvar i seg selv. Spørsmålet er således om det er foreligger rettslig grunnlag for å oppstille 

slikt direktekravansvar i det foreliggende tilfelle. Generelt sett skal det mere til for å oppstille 

subrogasjonsansvar enn springende regress, ettersom den såkalte springende regress kun 

innebærer en inntreden i kontraktsmotpartens regresskrav når en har et krav selv. Ved såkalt 

subrogasjon forutsetter man at den som retter kravet mot hjemmelsmannen ikke har et 

tilsvarende krav mot sin kontraktsmotpart. I det foreliggende tilfellet foreligger et 

kontraktsbrudd også i forholdet mellom Hotellet og Mørk-Kirkerud, slik at det ikke er 

nødvendig å ta standpunkt til om det er adgang til å oppstille et såkalt subrogasjonsansvar. Et 

spørsmål er imidlertid om det i det hele tatt foreligger mislighold i relasjonen i 

kontraktsforholdet Kjell-Åke og Hotellet. Holm hevdet jo på et tidspunkt at dansebandet i det 

vesentlige «leverte varene», og at coverartisten uansett sang bedre enn «narkovraket Kjell-Åke». 

Dette ble hevdet som et svar på kravet om hevning og prisavslag fra Mørk-Kirkerud. Denne type 

uttalelser er strategisk i forhold til Mørk-Kirkerud, men har ikke som effekt at et eventuelt 

mislighold fra Kjell-Åke bortfaller. Som utgangspunkt vil en artist som sender en coverartist i 

sitt sted ha mislighold sin kontraktsrettslige forpliktelse, dette gjelder også om artisten er 

narkoman og coverartisten synger bedre. Det må også i dette tilfellet legges til grunn at Kjell-

Åke har misligholdt sin forpliktelse ovenfor hotellet. Spørsmålet om Mørk-Kirkerud kan gjøre 

direktekrav av typen «springende regress» gjeldene, er ikke løst ved lovbestemmelse, men må 

finne sin løsning ved overveielse over praksis, teori og reelle hensyn. 

 

En rekke momenter trekker i retning av at direktekrav kan rettes mot Kjell-Åke, herunder det 

faktum at han har utvist skyld, at kontraktsbruddet må betraktes som vesentlig, at det foreligger 
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kontraktsbrudd i alle ledd, at Kjell-Åke ellers ville ha en uberettiget berikelse ettersom han 

allerede har mottatt forskudd mv. Løsningen er imidlertid ikke opplagt ettersom Mørk-Kirkerud 

skulle være vel berget ved å holde seg til hotellet. 

 

 

5. Oppgave II 

 

5.1 Innledning – særlig om reglene som regulerer det foreliggende dokument 

 

Oppgave II reiser problemstillinger knyttet til den såkalte pengekravretten (som er en integrert 

del av obligasjonsretten ved siden av kontraktsretten), nærmere bestemt problemstillinger 

knyttet til motregning og overdragelse av enkle krav. 

 

Oppgaven inneholder en liten vanske ved at dokumentet Mørk-Kirkerud utsteder et gjeldsbrev 

med følgende ordlyd: «Advokatfirmaet Mørk-Kirkerud & Co erkjenner med dette å skylde Lars 

Holms hotell eller ordre kroner 100 000 for opphold ved Lars Holms Hotell». Tillegget eller 

ordre, vil kanskje trekke enkelte kandidaters oppmerksomhet i retning av gjeldsbrevloven § 11 

annet ledd nr. 2, som omhandler ordegjeldsbrev som er en undergruppe av 

omsetningsgjeldsbrevene. Om dokumentet hadde vært et omsetningsgjeldsbrev, hadde 

gjeldsbrevloven kap. 2 kommet til anvendelse, hvilket bl.a. ville innebåret at 

motregningsspørsmålet i utgangspunktet hadde blitt å løse etter lovens § 18. Dette er ikke 

korrekt. Det følger av gjeldsbrevdefinisjonen at et gjeldsbrev er en 1) skriftlig, 2) i det ytre 

selvstendig erklæring om 3) å skylde en bestemt sum penger. Vilkårene fremgår opprinnelig av 

gjeldsbrevlovens forarbeider, men er velkjente og følgelig også reflektert i den juridiske teori. I 

det foreliggende tilfellet er ikke erklæringen om å skylde penger ubetinget, men betinget av 

opphold ved Lars Holms Hotell. Dette innebærer at dokumentet ikke er et gjeldsbrev, men kun 

et såkalt enkelt krav som ikke er et gjeldsbrev. Dette innebærer at gjeldsbrevloven ikke kommer 

direkte til anvendelse. 

 

Det følger av rettspraksis at reglene om enkle gjeldsbrev kommer like fullt analogisk til 

anvendelse på enkle krav som ikke er gjeldsbrev. Dette innebærer at gjeldsbrevlovens kap. 1 og 

3 kommer analogisk til anvendelse på dokumentet, både hva gjelder motregningsadgang og 

ansvar ved cesjon. 

 

De kandidater som eventuelt legger til grunn at dokumentet er et omsetningsgjeldsbrev, må 

trekkes for det. Disse kandidatene vil i forlengelsen av dette antakelig legge til grunn at 

motregningsadgangen må løses med utgangspunkt i gjeldsbrevloven § 18. Det skal ikke trekkes 

ytterligere for en eventuell følgefeil her. Tvert imot må de kandidatene som håndterer den 

relativt kompliserte bestemmelsen i gjeldsbrevloven honoreres for det. 

 

Under eksamen skjedde en feil som børørte noen av studentene. Fakultetet skriver følgende om 

dette: 
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«Feilinformasjon til flere eksamenskandidater om eksamensoppgaven i JUR3000P – dag 1.  

 

Til eksamen i JUR3000P dag 1, fredag 22. november 2013, ble det gitt feil informasjon om teksten i 

eksamensoppgaven til kandidatene i 5. og 6. etasje i Rosenkrantzgt. 11B. De øvrige kandidatene er ikke 

berørt av feilen. 

 

Eksamenskandidatene ble, uten at det var grunnlag for å gi slik informasjon, informert om at det var en feil 

i oppgaveteksten. Faglig eksamensleder og eksamensadministrasjonen ble ikke klar over feilen før det var 

kort tid igjen av eksamenstiden. 

 

For å avhjelpe feilen, har fakultetet besluttet følgende: 

 

 Sensorene blir orientert om hendelsen. Informasjon om feilen vil bli innarbeidet i 

sensorveiledningen, og det vil fremkomme hvordan sensorene skal ta hensyn til dette i sensuren. 

 De berørte kandidatene får tilbud om å gjennomføre dag 1 av JUR3000P på ny i løpet av 

desember dersom de ønsker det. Den opprinnelige besvarelsen blir da ikke sensurert. 

 

Alle eksamenskandidatene på emnet har fått en orientering fra fakultetet, og de berørte kandidatene vil få 

eget brev med tilbud om å gjennomføre dag 1 av JUR3000P på nytt.» 

 

  

Når det gjelder den potensielle skadevirkningen av feilinformasjonen, er denne like fullt 

begrenset: Studenter som legger til grunn at det i gjeldbrevet står ”etter ordre” og ikke ”eller 

ordre” blir ikke ledet mot gjeldsbrevloven § 11 nr 2, med den potensielle feil som ligger i å anta 

at dokumentet er et omsetningsgjeldsbrev som resultat. Studenter som ble feilinformert fikk 

altså i utgangspunktet bistand til å unngå en av oppgavens ”feller”, slik at disse unngikk å rote 

seg inn i en drøftelse av motregningsadgangen etter gjeldsbrevloven § 18. Det at studentene 

senere på dagen får kontrabeskjed, innebærer imidlertid at dette reverseres, og med tap av tid 

som resultat for mange av studentene. (Riktignok vil de beste studentene se at dokumentet ikke 

er et gjeldsbrev uansett om frasen i dokumentet lyder ”eller ordre” eller ”etter ordre”, men dette 

gjelder ikke alle.) De av studentene som på dette vis har tapt tid, bør kompenseres for det. Det 

arbeides nå for å kartlegge hvilke kandidatnumre dette gjelder.  Jeg antar at denne 

kompensasjonen bør gjøres på den måten at det i noen grad ses mildere på åpenbar tidsnød enn 

hva man ellers ville gjort.  

 

I tillegg er det altså vedtatt at berørte studenter som ønsker det, skal få ta eksamen på nytt, jf. 

informasjon ovenfor. 

 

 

5.2 Tvisten mellom Handelsbanken og Mørk-Kirkerud 

 

5.2.1 Løsning under forutsetning av at dokumentet ikke er et gjeldsbrev 

 

Kandidater som legger til grunn at dokumentet ikke er et gjeldsbrev vil like fullt måtte komme 

til at gjeldsbrevsloven kap. 1 og 3 får analogisk anvendelse, dvs. fellesbestemmelsene i kap. 1 

og særbestemmelsene for enkle gjeldsbrev i kap. 3. I dette tilfellet, der det er tale om å motregne 

prisavslagskravet mot kravet som kommer til uttrykk i dokumentet, er det særlig 

gjeldsbrevloven §§ 25 og 26 som påkaller oppmerksomhet. 
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Mange kandidater vil antakelig ta utgangspunkt i de alminnelige motregningsvilkår 

(komputabilitet, gjensidighet og oppgjørsmodne fordringer). At kandidatene kommer inn på 

dette, er helt fint, men drøftelsene av komputabilitet og oppgjørsmodenhet kan med fordel være 

korte og konsise. For drøftelsen av gjensidighetsvilkåret bør kandidatene få frem at presiseringer 

er gitt i gjeldsbrevloven, og motregningsadgangen ved overdragelse av fordringer i 

alminnelighet løses etter analogi fra gjeldsbrevlovens regler om enkle gjeldsbrev. 

 

Hovedregelen om hvilke innsigelser debitor cessus (Mørk-Kirkerud) kan gjøre gjeldende mot 

cesjonar, er å finne i gjeldsbrevloven § 25: ”Når nokon avhender eit enkelt gjeldsbrev, får ikkje 

mottakaren betre rett enn avhendaren, om inkje anna fylgjer av serlege rettsreglar.” Det å 

anvende et motkrav til motregning, er imidlertid underlagt særlige begrensninger i § 26: ”Krav 

på avhendaren kann skyldnaren nytta til motrekning, når han vart eigar av kravet før han fekk 

veta om avhendinga eller fekk nokon tanke om henne. Var motkravet ikkje forfalle på den tid, 

lyt det dessutan vera forfalle seinast samstundes med hovudkravet.” I utgangspunktet oppstiller 

altså gjeldsbrevloven to kumulative vilkår som begge må være oppfylt for at motregning kan 

finne sted. Det siste vilkåret, at motkravet må være forfalt senest samtidig med hovedkravet, 

volder ikke på problemer. Et krav forfaller i alminnelighet når kravshaver fremsetter påkrav om 

betaling, mens motkravet forfaller ved misligholdet. Om debitor i et slikt tilfelle kan fremsette 

sitt motkrav samtidig, volder vilkåret ingen problemer. Det første vilkåret i gjeldsbrevloven § 26 

fremstår imidlertid som problematisk om bestemmelsen hadde blitt å legge til grunn: Det 

fremgår av faktum at advokatfirmaet Mørk-Kirkerud ble notifisert om overdragelsen allerede 

den 3. oktober, mens motkravet oppstod ikke før på et langt senere tidspunkt. Ordlyden i 

gjeldsbrevloven § 26 trekker derfor i retning av at motregning ikke kan finne sted. 

 

I tilfeller der fordringene er konnekse skal imidlertid ikke motregningsbedømmelsen skje etter 

gjeldsbrevloven § 26, men etter gjeldsbrevloven § 25. Dersom fordringene er å anse som 

konnekse, har motregningsinnsigelsen i så fall ikke gått tapt. Momenter til bedømmelse av om 

fordringene er å anse som konnekse, er bl.a. tematisert i Rt. 1992 s. 504 (Factoring Finans). 

Mange kandidater vil sikkert trekke inn avgjørelsen og momenter som der nevnes, og det er bra. 

I den foreliggende sak skriver både dokumentet og motregningsinnsigelsen seg fra et og samme 

kontraktsforhold. Mens hovedkravet er del av det alminnelige hovedkravet, er motkravet er et 

prisavslagskrav fra det samme rettsforhold, hvilket gjør det ganske opplagt av krav og motkrav 

er konnekse. Motregningsretten er etter dette å anse som i behold. 

 

Noen kandidater vil kanskje komme inn på størrelsen på krav og motkrav. Dersom det legges til 

grunn at Mørk-Kirkerud har et krav på prisavslag på kr. 100 000,- i relasjon til oppgave 1, vil 

krav og motkrav dekke hverandre beløpsmessig. Det kreves ikke at kandidatene tematiserer eller 

problematiserer beløpsmessige forhold ytterligere. 

 

5.2.1 Løsning under forutsetning av at dokumentet er et (omsetnings)gjeldsbrev 

 

De kandidater som kommer til at dokumentet er et gjeldsbrev, vil antakelig også komme til at 

det er et omsetningsgjeldsbrev, jf. gjeldsbrevloven. § 11 nr. 2 («ordregjeldsbrev»). I så fall 

reguleres motregningsretten av gjeldsbrevloven § 18. Etter § 18 første ledd fremgår det at 

motregningen ikke kan skje med mindre «mottakaren visste at skyldnaren hadde eit krav som 

kunde nyttast til motrekning, og måtte skjøna at skyldnaren kom til å lida tap, om ei avhending 

skulde stengja for dette». Disse vilkårene er ikke oppfylt. Det foreliggende krav og motkrav er 

imidlertid konnekse fordringer, noe som gjør at de i stedet skal behandles etter gjeldsbrevloven 
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§ 18 annet ledd. Det følger av gjeldsbrevloven § 18 annet ledd at motkrav «som reiser seg frå 

same rettshøvet som gjeldsbrevkravet, fylgjer likevel dei reglane som gjeld om motsegner frå 

dette høvet», noe som innebærer at § 15 kommer til anvendelse. Etter § 15 første ledd nr. 2 er 

debitor cessus i utgangspunktet avskåret fra å gjøre innsigelser fra det underliggende 

rettsforhold, samt etter § 15 nr. 3 innsigelse som går ut på at kravet er gjort opp ved motregning. 

Dette gjelder imidlertid ikke dersom «mottakaren kjenner det omstendet som ho blir bygd på, 

eller bør ha mistanke om det», jf. § 15 annet ledd, første punktum. Det avgjørende tidspunkt for 

god tro-vurderingen er ervervstidspunktet, som altså er 20. oktober 2013. På dette tidspunkt var 

det ingen grunn til at Handelsbanken skulle ha grunn til kjennskap til motkravet, som ennå ikke 

var oppstått. For det tilfelle at dokumentet anses å utgjøre et (omsetnings)gjeldsbrev, foreligger 

altså ikke motregningsrett for Mørk Kirkeby. 

 

Det er i utgangspunktet ikke riktig at gjeldsbrevet er å betrakte som et gjeldsbrev, men 

kandidater som kommer til dette, må like fullt honoreres om drøftelsen i forlengelsen er 

innsiktsfull. Det skal med andre ord ikke trekkes for følgefeil, men tvert imot honoreres for 

drøftelser som innehar kvaliteter, selv om de underliggende premisser ikke er korrekte. 

 

 

5.3 Tvisten mellom Handelsbanken og Hotellet 

 

Dette er muligens eksamensoppgavens vanskeligste problemstilling. 

 

Handelsbanken krever dokumentets pålydende fra Hotellet. Forutsetningen for å kunne gjøre 

dette, er at Mørk-Kirkerud vinner frem med sin motregningsinnsigelse (punkt 5.2 ovenfor).  

 

Grunnlaget for å rette kravet mot Hotellet, er det såkalte veritasansvaret som kommer til uttrykk 

i gjeldsbrevloven § 9 første punktum, som lyder: «Når nokon avhender eit gjeldsbrev til eige 

eller pant, svarar han for at kravet er til.» Dette reiser to problemstillinger; 1) for det første om 

en annen etterfølgende cesjonar enn kjøper av gjeldsbrevet kan gjøre veritasansvar gjeldende, og 

2) om veritasansvaret også omfatter såkalte etterfølgende mangler. 

 

Ad. 1) Spørsmålet er om veritasansvaret kan gjøres gjeldende som en type direktekravsansvar av 

andre enn den direkte kjøper av gjeldsbrevet. Lovens ordlyd gir ikke noe entydig svar på dette 

spørsmålet. Bergsåker, Pengekrav s. 163, synes å legge til grunn at ansvaret ikke går over ved 

videre overdragelse av pengekrav. Det er vanlige imidlertid å anta at veritasansvaret ikke 

omfatter subrogasjonstilfeller der for eksempel en betalende kausjonist for debitor cessus trer 

inn i cesjonarens eventuelle veritaskrav mot cedenten. Når det kommer til direktekrav mot 

cedenten etter modellen «springende regress» er teorien ikke så klar. Synspunktet om uberettiget 

berikelse kan tale for at veritasansvaret kan gjøres gjeldende i slike tilfeller. Begge synspunkter 

må selvsagt aksepteres.  

 

Noen kandidater vil formodenlig helt unngå gjeldsbrevloven § 9 og veritasansvaret under denne 

oppgen, og heller fokusere på kjøpsloven § 84. Også dette må aksepteres om drøftelsen av 

kjøpsloven fremtrer som forsvarlig, jf. nedenfor. 

 

Ad. 2) Hotellet svarer til dette kravet at svarte at det «var uten ansvar ettersom dokumentet var 

gyldig og reelt». Spørsmålet blir etter dette om motregningsinnsigelsen representerer en type 

omstendighet som aktiverer veritasansvaret etter gjeldsbrevloven § 9. På 
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overdragelsestidspunktet hadde verken Hotellet eller Mørk-Kirkerud noen tanke om 

motregningsinnsigelsen, noe som innebærer at vi står ovenfor en såkalt etterfølgende mangel 

ved dokumentet. Det er imidlertid lagt til grunn i praksis og teori at veritasansvaret omfatter 

både opprinnelige og etterfølgende mangler. Dette innebærer at Handelsbanken kan rette sitt 

krav på dokumentets pålydende mot Hotellet. 

 

Uavhengig av om kandidaten legger til grunn at veritasansvaret kommer til anvendelse eller ei, 

bør det drøftes hvorvidt kjøpsloven kan utgjøre et rettslig grunnlag for Handelsbankens krav. 

Det vil i så fall dreie seg om et direktekrav etter kjøpsloven § 84. Kandidaten bør imidlertid 

begynne med å slå fast at kjøpsloven kommer til anvendelse også ved salg av pengekrav. 

Deretter bør kandidaten undersøke hvorvidt motregningsinnsigelsen utgjør en mangel i 

kjøpslovens forstand, noe som opplagt må være tilfelle, jf. kjøpsloven § 17. Et problem her er 

det faktum at motkravet oppstår senere, slik at det kan argumenteres for at mangelen i denne 

forstand er etterfølgende, jf. regelen om risikoen overgang i kjl. § 21 (1), jf. § 13 (1). Mot dette 

kan det bemerkes at mangelen som mulighet var til stede allerede ved overdragelsen ettersom 

muligheten for snøfrie helger var til stede allerede da, noe Hotellet visste om uten å ta forbehold 

om det, og som gjorde et motkrav nærliggende. Noen vil i denne sammenheng kanskje komme 

inn på § 21 (2). Det kan ikke kreves at kandidatene går inn på dette, og begge konklusjoner må 

aksepteres.  

 

De kandidater som konkluderer med at det foreligger mangel, vil formodendlig gå videre med 

en drøftelse av om misligholdet er vesentlig og om det gir grunnlag for hevning i kombinasjon 

med et erstatningskrav mot Hotellet. 

 

Av litteraturen fremgår det at mangler i forhold til debitor cessus behandles som rettsmangler i 

relasjon til gbl. § 41. Dette gjelder også motregningsinnsigelser ved overdragelse av gjeldsbrev. 

Etter § 41 annet ledd er det kun objektivt erstatningsansvar for opprinnelige rettsmangler, ikke 

etterfølgende. Dersom kandidaten kommer frem til at motregningsinnsigelsen er et etterfølgende 

rettsmangel, foreligger i så fall ikke objektivt erstatningsansvar for denne. Det kan ikke 

forventes at kandidatene går inn på dette, men det er selvsagt positivt om de gjør det. 

 

Når det gjelder direktekrav etter kjøpsloven § 84, vil det være tilstrekkelig at kandidatene 

påpeker at det dreier seg om et eventuelt direktekravsansvar etter kjl. § 84 første ledd. Det er 

lagt til grunn i teori og praksis (Rt. 1998 s. 656) at det dreier seg om et ansvar som følger 

subrogasjonsmodellen. Dette følger imidlertid ikke av ordlyden, som tvert imot trekker i retning 

av at også kjøper må ha et krav. Hvilken modell som legges til grunn er uansett av underordnet 

betydning ettersom kandidatene raskt må kunne legge til grunn at dokumentet som sådan er 

beheftet med mangel i relasjon til begge de nevnte kontraktsrelasjoner. Dette innebærer at 

Handelsbanken kan rette mangelskrav mot hotellet i medhold av kjøpsloven. Det kan ikke 

kreves at kandidatene gjør mye ut av denne drøftelsen da det uansett dreier seg om et mulig 

subsidiært rettsgrunnlag som oppgaven ikke gir spesiell foranledning til å drøfte. 

 

 

 

5.4 Tvisten mellom Handelsbanken og Vold 

 

5.4.1  Innledning 
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Storvidda Handelsbank satte deretter frem krav mot Ole Volds Inkasso. Handelsbanken krevde 

prinsipalt at Ole Volds Inkasso innbetalte summen som følge av ansvar knyttet til transporten 

som sådan. Ole Volds inkasso hadde den 20. oktober 2013 solgt dokumentet til Storvidda 

Handelsbank med påskriften «skadesløs transport».   

 

Dette kravet kan tenkes underbygd rettslig på tre ulike vis: Enten ved å anføre veritasansvaret 

etter gjeldsbrevloven § 9, bonitasansvaret etter gjeldsbrevloven § 10 eller etter kjøpslovens 

regler. 

 

 

5.4.2 Veritasansvaret 

 

Drøftelsen av veritasansvaret her følger på mange måter de samme linjer som drøftelsen ovenfor 

under punkt 5.3, dog med den forskjell at det her ikke dreier seg om å gjøre ansvaret gjeldende 

som et slags direktekrav, men om ansvar mellom hhv. selger og kjøper av dokumentet. Det er 

således liten tvil om at ansvaret som utgangspunkt gjelder mellom partene. Kandidatene vil med 

unntak av dette punkt nok i høy grad vise til drøftelsen foran, til tross for at overdragelsen 

skjedde en del senere. 

 

Selv om Handelsbanken først trekker inn kravets størrelse i forbindelse med henvningskravet, er 

det kanskje noen kandidater som kommer inn på kravets størrelse i henhold til veritasansvaret, 

noe som er positivt. Dersom veritasansvaret kan gjøres gjeldende, gir det et krav tilsvarende 

gjeldsbrevets pålydende, altså den positive kontraktsinteresse. 

 

 

5.4.3 Bonitasansvaret 

 

Drøftelsen av bonitasansvaret vil for de fleste gjøres subsidiær i forhold til drøftelsen av 

veritasansvaret. Det kan ikke forlanges at kandidaten legitimerer denne drøftelsen særskilt. 

Oppgaven legger ved henvisningen til «skadesløs transport» opp til at den skal gjennomføres. 

 

Gjeldsbrevsloven § 10 første punktum lyder: «Avhendaren svarar berre for at skyldnaren er 

vederheftig, når han tek det på seg.» Det er sikker rett – omtalt i samtlige versjoner av den 

anbefalte hovedlitteratur – at overdragelse av gjeldsbrev med påskriften «skadesløs transport» 

påfører cedenten sesjonsansvar. Analogisk anvendelse av gjeldsbrevloven § 10 på det 

foreliggende dokument tilsier samme løsning. Dette innebærer at Ole Volds Inkasso får ansvar 

som simpel kausjonist, noe som innebærer ansvar for det tilfelle at Hotellet ikke viser seg i stand 

til å betale kravet behandlet under punkt 5.3. Det er ingenting som tilsier at Hotellet ikke skulle 

kunne betale dette kravet. Selv om et bonitasansvar for Vold eventuelt foreligger, vil det altså 

neppe blir realisert. 

 

 

5.4.5 Heving 

 

Subsidiært hevet Handelsbanken avtalen med Ole Volds Inkasso, og krevde i denne forbindelse 

at Ole Volds inkasso dekket deres kontraktsinteresse. Storvidda Handelsbank hadde kjøpt 

dokumentet for kr. 95 000,-. Det dreier seg her om heving og erstatning etter kjøpslovens 

bestemmelser. Drøftelsen av kjøpsloven og beføyelsene i medhold av denne vil formodenlig 
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følge følger mønster av drøftelsen under punkt 5.3, dog med unntak av § 84 ettersom det her 

ikke dreier seg om et direktekrav. Det er således tilstrekkelig om kandidatene på dette punkt 

viser til drøftelsen foran. 

 

Heving innebærer som utgangspunkt at partenes ytelser tilbakeføres, jf. kjl. § 64 (2), hvilket 

innebærer at hhv. dokumentet og gjeldsbrevet tilbakeføres. I tillegg til denne restitusjonen, vil 

kjøper kunne kreve det tap dekket som han er påført ved kontraktsbruddet, jf. § 67, jf. § 40. I 

utgangspunktet er dette en henvisning til den positive kontraktsinteresse, hvilket gir et krav på 

kr. 100 000,- om man først har kommet til at dokumentet lider av mangel. Dette er imidlertid 

ikke sikkert, jf. drøftelsen under pkt. 5.3. 

 

Mange kandidater vil kanskje velge å holde seg til § 41 også her for erstatningskravets del, noe 

som også må aksepteres. I så fall blir drøftelsen ganske lik drøftelsen under punkt 5.3, herunder 

hva gjelder sondringer mellom opprinnelig og etterfølgende rettsmangel som gjøres i § 41 (2). 

 

Det skal avslutningsvis bemerkes at også denne del av oppgaven II fremtrer som vanskelig, slik 

at bare de aller beste kandidatene vil være i nærheten av å komme inn på de ovenfor nevnte 

omstendigheter.  

 

 

6. Vurdering 

 

Oppgavens tematikk må gjennomgående anses å tilhøre obligasjonsrettens sentrale deler. 

Oppgaven må like fullt kunne sies å reise en del problemstillinger som stiller svært høye krav til 

kandidatene. Oppgaven er dessuten meget omfattende om en skal dekke alle de 

problemstillinger som reises. For å kompensere for disse to forhold må det tolereres en del 

avvik. Dette innebærer at besvarelser kan tildeles beste karakter – altså A – til tross for at ikke 

alt er løst, og til tross for at deler av besvarelsen avviker fra løsningsforslagene i denne 

veiledning. Sensorene må her selv se an hvilket nivå som representerer «den jevne kandidat» for 

fordele karakterene ut fra dette. Denne veiledning er skrevet uten at jeg har lest noen av 

oppgavene, og jeg kommer heller ikke til å delta på den aktuelle sensuren. Jeg kommer 

imidlertid til å delta på sensormøtet, og vil gjøre justeringer i denne veiledning ut fra det som 

måtte fremkomme der. 

 

Under arbeidet i eksamensutvalget ble det lagt til grunn at del I var vesentlig mer omfattende 

enn del II. Etter å ha skrevet veiledningen innser jeg at dette ikke nødvendigvis trenger fortone 

seg slik for kandidatene. Dersom en kandidat skriver en svært fyldig besvarelse under del II, må 

det aksepteres en noe kortere besvarelse for del I. De vanskeligste rettslige problemstillingene 

reiser seg gjennomgående under del II, og dette tilhører formodentlig også en del av den 

anbefalte hovedlitteratur som ikke har fått like stor oppmerksomhet som spørsmålene om 

hevning og prisavslag i del I.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Alf Petter Høgberg 

 


