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SENSORVEILEDNING JUR 3000P – DAG 2 – HØSTEN 2014 

1 INNLEDNING 

Eksamensoppgaven består av to deler, en praktikumsoppgave med anslått tidsbruk fire timer 

(oppgave I), og en teorioppgave med anslått tidsbruk to timer (oppgave II). Begge oppgavene 

reiser sentrale spørsmål fra fagområdet dynamisk tingrett.  

2 OPPGAVE 1 

Denne oppgaven består av én tvist: Tvisten mellom Agnar Aure og Marte Kirkeruds 

konkursbo. 

Selve oppgaven reiser to hovedspørsmål. Det første er om Aure har krav på tilbakelevering av 

et fiskeparti (punkt 2.1). Det andre er om vilkårene for motregning i konkurs er oppfylt (punkt 

2.2). 

2.1 Krav på tilbakelevering av fiskepartiet 

Det første kravet er Agnar Aures krav på tilbakeføring av den fisken han har levert. I 

oppgaveteksten fremkommer dette ved at Aure fremsatte krav på «heving av avtalen og 

tilbakeføring av fisken». Det må her tas stilling til om Aure overhodet har hevningsrett (punkt 

2.1.1), og hvorledes et hevningsoppgjør eventuelt skal gjennomføres (punkt 2.1.2). Videre må 

det tas stilling til betydningen av at Marte Kirkerud har «narret» Aure (punkt 2.1.3). 

2.1.1 Hevningsrett 

Det første spørsmålet er om Aure har rett til å heve avtalen. Kandidatene kan innledningsvis 

slå fast at Aures hevningsrett flyter som en direkte konsekvens av at boet erklærer at det ikke 

vil tre inn i avtalen. Det kan her vises til dekningsloven § 7-7 første ledd, hvor «den annen 

part» uttrykkelig gis hevningsrett i tilfeller hvor boet ikke benytter seg av inntredelsesretten 

etter § 7-3. Det kan gjerne presiseres at Aure har utøvet hevningsretten. 

2.1.2 Hevningsoppgjøret 

Det neste – og sentrale – spørsmålet er hva en hevningsrett innebærer. Konkret er det 

spørsmål om hevningsoppgjøret gjennomføres ved at Aure får krav på tilbakeføring 
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(restitusjon) av den ytelsen han selv har prestert, eller om han må nøye seg med et krav på 

dividende av egen ytelse.  

Kandidatene må temmelig raskt slå fast at hevningsrett i konkurstilfellene ikke er 

ensbetydende med at Aure får krav på tilbakeføring av fiskepartiet. Den sentrale 

bestemmelsen er her dekningsloven § 7-7 annet ledd, som fastsetter følgende: 

«Har den annen part før åpning av gjeldsforhandling eller konkurs helt eller delvis 

levert sin ytelse, kan vedkommende for den leverte del bare heve dersom det er tatt 

gyldig forbehold om tilbakeføring av ytelsen eller dersom ytelsen var en 

pengeytelse. Den annen part har bare krav på dividende av pengeytelse som skal 

tilbakeføres på grunn av heving.» 

Det er på det rene at det ikke er tatt gyldig forbehold om tilbakeføring, og at Aures ytelse 

heller ikke er en pengeytelse. 

Kandidatene viser god forståelse dersom de klart får frem at «heve», slik det her er benyttet i 

lovteksten, sikter til tilbakeføring av egen ytelse. Slik sett regulerer annet ledd ikke om heving 

kan skje eller ikke, men om den annen part kan gjøre gjeldende separatistrett til egen ytelse. 

Det må lede til klart trekk dersom denne bestemmelsen misforstås.  

Det avgjørende for om Aure kan kreve tilbakeføring, er dermed om han har «levert sin 

ytelse». Kandidatene må her få frem at uttrykket «levert», slik det er benyttet i lovteksten, kan 

være misvisende. Det er ikke spørsmål om levering har funnet sted i kjøpsrettslig forstand, 

men om den aktuelle ytelsen er «overgitt» til skyldneren, slik at stansingsretten etter 

dekningsloven § 7-2 er tapt. Det må her foretas en drøftelse av hva som ligger i dette 

overgivelseskriteriet. Drøftelsen kan her knyttes til Aures anførsel om at «fisken ikke var levert 

til Marte Kirkerud ved konkursåpningen».  

Fra rettspraksis vil kandidatene kunne finne veiledning i enkelte sentrale avgjørelser, slik som 

Rt. 1971 s. 549, Rt. 1973 s. 95, Rt. 1974 s. 879 og Rt. 1997 s. 1438. Et avgjørende moment 

synes å være om kjøperen eller noen på hennes vegne har fått faktisk herredømme over 

salgsgjenstanden. Dersom kandidatene med utgangspunkt i oppgavens faktum får noe ut av 

dette, må det lede til god karaktermessig uttelling. Hvilken konklusjon kandidaten kommer til, 

bør derimot ikke tillegges selvstendig betydning ved sensuren. 

Forutsatt at varepartiet er levert, kan en særlig problemstilling være om det er grunnlag for 

unntak dersom tingen er overgitt fordi selgeren har blitt lurt til å levere. Det finnes ikke mye 

rettspraksis som belyser spørsmålet, og heller ikke i teorien er problemstillingen undergitt 

omfattende drøftelser. Den reelle begrunnelsen for et slikt unntak er at den kreditten selgeren 

har gitt, i denne typen tilfeller er gitt på sviktende grunnlag. Det hevdes gjerne at kreditorene 

ikke skal kunne dra fordeler av skyldnerens svikaktighet. Det kan trolig argumenteres for at 

dette i seg selv kan tilsi at selgeren gis separatistrett til egen ytelse.  

Med utgangspunkt i oppgavens faktum kan det drøftes om det er grunnlag for anvendelse av 

dette unntaket i det foreliggende tilfellet. At Marte ikke overførte penger på leveringsdagen, 

slik hun hadde lovet, kan klart nok ikke begrunne en separatistrett for Aure: Ettersom han har 

fraveket prinsippet om ytelse mot ytelse, er dette et forhold han selv må bære risikoen for. I 

en annen stilling står det forhold at Marte ikke har opplyst om at skattemyndighetene 

allerede hadde inngitt en konkursbegjæring. Dette er et forhold som etter sin art kan 

begrunne et unntak, en annen sak er om det er tilstrekkelig. Dersom noen kandidater ser 
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dette spørsmålet, må det gis god uttelling. Det er imidlertid grunn til å tro at de fleste vil 

drøfte problemstillingen i forbindelse med avtalerettslig ugyldighet (punkt 2.1.3 nedenfor). 

Ved sensuren bør det komme ut på ett hvilken løsning kandidatene faller ned på. 

2.1.3 Avtalerettslig ugyldighet 

Aure gjør videre gjeldende at det uansett var tale om en «levering som ikke kunne ha rettslige 

virkninger». Kandidatene må her få frem at denne anførselen er subsidiær for det tilfellet at 

stansingsretten ikke kan gjøres gjeldende. Selve anførselen fremstår som noe upresis og 

unøyaktig, og kandidatene bør her forklare noe nærmere hva som gjøres gjeldende. 

En mulig innfallsvinkel er å drøfte om Marte Kirkeruds fortielse av sine alvorlige økonomiske 

problemer kan lede til avtalerettslig ugyldighet etter avtaleloven § 33. I denne 

sammenhengen er det særlig sentralt at Marte «i lengre tid hadde slitt økonomisk», og at hun 

allerede i midten av april var begjært konkurs av kemneren. Kandidatene må her drøfte om 

unnlatelsen av å gjøre medkontrahenten (Agnar Aure) oppmerksom på dette, leder til at det 

vil være i strid med «redelighet og god tro» å gjøre avtalen gjeldende.  

Det finnes en del (eldre) rettspraksis knyttet til dette spørsmålet, se Haaskjold, 

Kontraktsforpliktelser, s. 539. Det kan imidlertid ikke forventes at kandidatene er kjent med 

konkrete rettsavgjørelser. Ved sensuren må det derfor tas høyde for at problemstillingen 

drøftes på generelt grunnlag med utgangspunkt i den sentrale lovbestemmelsen. De gode 

kandidatene får her god anledning til å vise evnen til å resonnere juridisk.  

Dersom det foreligger grunnlag for avtalerettslig ugyldighet, må kandidatene ta stilling til den 

rettslige betydningen av dette for det kravet som er fremsatt. Det legges vanligvis til grunn at 

avtalerettslig ugyldighet gir separatistrett i boet. De kandidatene som ser dette, må få god 

karaktermessig uttelling for det.  

2.2 Motregning 

For det tilfellet at Aure ikke fikk medhold i kravet på tilbakeføring av fiskepartiet, gjorde han 

gjeldende at han hadde rett til motregning med Martes krav på tilbakeføring av en tidligere 

feilfakturering (kroner 20.000). Det fremgår direkte av oppgaveteksten at Aure «gikk med på 

at han skyldte Marte Kirkerud disse pengene». Kravets eksistens skal derfor ikke drøftes. 

2.2.1 Generelt om rettsgrunnlaget 

Kandidatene bør innledningsvis slå fast at spørsmålet om det foreligger rett til motregning, 

må avgjøres etter reglene om motregning i konkurs (dekningsloven §§ 8-1 til 8-6). En del 

kandidater vil nok kort angi de alminnelige motregningsvilkår (komputabilitet, gjensidighet 

og modenhet). Det må være greit.  

Et hensiktsmessig utgangspunkt for den videre drøftelsen kan være bostyrers innsigelse om 

at motregningsretten var avskåret fordi kravet mot Aure var misligholdt før konkursåpningen. 

Slik oppgaveteksten er formulert, legges det opp til en drøftelse av to spørsmål: (i) om kravet 

var misligholdt, og (ii) om et eventuelt mislighold er til hinder for motregning. Kandidatene 

bør imidlertid se at spørsmålet om rett til motregning uttrykkelig er regulert i dekningsloven § 

8-1 annet ledd, særlig annet og tredje punktum. Etter denne bestemmelsen er retten til 

motregning knyttet til fordringenes forfallstid. Det må gis god karaktermessig uttelling til de 

kandidatene som viser treffsikkerhet her. 



 

4 | 6 

[...] 

Det bør innledningsvis tas stilling til når hovedkrav og motkrav forfaller. Når Aure erklærer 

motregning, er motkravet Aures krav på kjøpesummen (punkt 2.3.2), mens Martes krav på 

tilbakebetaling av tidligere feilfakturert beløp er hovedkrav (punkt 2.3.3).  

2.2.2 Motkravets forfallstid 

Det følger direkte av oppgaveteksten at betaling skulle skje mot levering hos Marte Kirkerud 

den 23. april. Dersom det legges til grunn at motkravet klassifiseres som et ordinært krav på 

betaling, er avtalt oppgjørstidspunkt avgjørende for motkravets forfallstid. 

Det kan tenkes at enkelte kandidater drøfter om motkravet alternativt kan klassifiseres som et 

restitusjonskrav som følge av heving. Motkravet er da Aures (obligatoriske) krav på 

tilbakeføring av egen ytelse. At motfordringen opprinnelig gikk ut på annet enn penger, 

utelukker ikke motregning (dekningsloven § 8-1 annet ledd annet punktum). Et slikt 

restitusjonskrav forfaller først ved hevning. I dette tilfellet er hevningserklæringen avgitt etter 

konkursåpningen. Det kan neppe forventes at kandidatene ser og drøfter denne 

problemstillingen, men det skal gis god uttelling dersom noen ser den. 

2.2.3 Hovedkravets forfallstid 

Kandidatene må her få frem at spørsmålet om hovedkravets forfallstid må avgjøres ut fra 

alminnelige obligasjonsrettslige regler. Kandidatene kan her ta utgangspunkt i at det selvsagt 

ikke foreligger noen avtale om forfallstid. Det fremgår av oppgaveteksten at kravet på 

tilbakebetaling ble fremsatt den 14. april 2014, og at det ved konkursåpning den 23. april 

fremdeles ikke var betalt.  

Dersom forfallstiden for et krav ikke er fastsatt i stiftelsesgrunnlaget, er utgangspunktet at 

kravet forfaller til betaling ved påkrav. Denne såkalte påkravsregelen kommer til uttrykk blant 

annet i gjeldsbrevloven § 5, hvor det heter at debitor plikter å betale «straks kravsmannen 

seier frå». At skyldneren i mangel av holdepunkter for noe annet plikter å betale ved påkrav, 

er i forarbeidene beskrevet som en «naturlig eller næsten selvsagt regel». Regelen begrunnes 

gjerne med at kreditt krever særskilt hjemmel. 

Det må gis god karaktermessig uttelling til de kandidatene som ser at det rettslige spørsmålet 

er hva som ligger i formuleringen «straks». Lovens formulering kan ikke alltid tas bokstavelig. 

Det må normalt legges til grunn at skyldneren innrømmes en viss frist til å områ seg etter at 

påkrav er gitt. Dersom betalingen forutsetter forberedelseshandlinger, må fristen være 

tilstrekkelig til at disse kan gjennomføres. Men også andre forhold kan tenkes å begrunne et 

visst slingringsmonn. Det er neppe mulig å si noe generelt om hvor lang tid som kan 

innvilges. Spørsmålet må avgjøres konkret, blant annet i lys av hvor stor betaling det er tale 

om, og hva som er grunnlaget for forpliktelsen. I det foreliggende tilfellet er det tale om 9 

dager, hvor påkrav ble fremsatt mandag i påskeuken. Kandidater som får noe ut av denne 

faktaopplysningen, skal ha et karaktermessig pluss for det.  

Det er ved sensuren uten betydning hvilken løsning kandidatene faller ned på. 

2.2.4 Adgangen til motregning 

Etter at fordringenes forfallstid er fastlagt, må det med utgangspunkt i dekningsloven § 8-1 

annet ledd tas stilling til om det foreligger adgang til motregning. Denne bestemmelsen 

lyder: 
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«Motregning kan ikke skje dersom motregning på grunn av fordringenes 

beskaffenhet ville være utelukket selv om skyldneren var solvent. At motfordringen 

opprinnelig gikk ut på annet enn penger, eller at motfordringen forfaller senere enn 

skyldnerens fordring, utelukker likevel ikke motregning. Motregning kan imidlertid 

ikke kreves når skyldnerens fordring var forfalt før boåpningen, mens motfordringen 

først forfaller etter dette tidspunkt.» 

Drøftelsen kan her foretas i to ledd. Det bør først slås fast at det ikke er til hinder for 

motregning at motfordringen forfaller senere enn skyldnerens fordring (annet punktum). Det 

sentrale er imidlertid regelen i tredje punktum, nemlig at motregning ikke kan kreves når 

«skyldnerens fordring var forfalt før boåpningen, mens motfordringen først forfaller etter 

dette tidspunkt». Kandidatenes konklusjon avhenger her av hvilken løsning man har kommet 

til i punkt 2.2.2 og 2.2.3 ovenfor. Ved bedømmelsen bør det gis et pluss dersom kandidatene 

på en klar måte får frem de hensynene som begrunner regelen, men her kan det ikke 

forventes for mye. Det sentrale er at det kan motregnes dersom begge krav forfaller enten før 

eller etter konkursåpning. Forfaller krav og motkrav henholdsvis før og etter 

konkursåpningen, vil adgangen til motregning derimot være avskåret. 

3 OPPGAVE 2 

Oppgaven ber om en redegjørelse for hvilket vern en panterett i løsøreting har mot 

kolliderende omsetningserverv. Det skal både gjøres rede for reglene om vern og for 

hensynene bak dem. Det kommer i prinsippet ut på ett om kandidatene klart skiller mellom 

fremstillingen av regler og hensyn, eller om det gis en mer samlet behandling. 

Kandidatene må klart få frem at pantelovens regler om «rettsvern» ikke gir vern mot 

kolliderende omsetningserverv. Dette avgjøres av reglene i godtroloven, og kandidatene må 

her gi en fremstilling av de alminnelige ekstinksjonsvilkårene. Drøftelsen kan med fordel 

inndeles i punktene (i) legitimasjon, (ii) sikringsakt, og (iii) god tro. For panthaver er det 

tilstrekkelig for vern at minst ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Det bør gis særlig uttelling 

til kandidater som presenterer unntaket i panteloven § 3-17 tredje ledd, og som sier noe 

fornuftig om begrunnelsen for dette.  

Redegjørelsen for de hensynene som begrunner regelen, kan ta utgangspunkt i lovgivers 

ønske om å sikre hensynet til omsetningslivets sikkerhet. Det bør gis et særlig pluss til 

kandidater som drøfter noe nærmere hva som ligger i omsetningshensyn, og til kandidater 

som evner å knytte drøftelsen av hensyn opp mot ekstinksjonsvilkårene.  

4 VURDERING 

Denne veiledningen er skrevet for sensorene, og den er intet utkast til mønsterbesvarelse. Ved 

bedømmelsen skal sensorene særlig honorere kandidatenes evne til å få frem de vesentlige 

hovedpunktene. I del I må evnen til å formulere problemstillingene gis særlig god uttelling. 

Likeledes skal det gis pluss for de kandidatene som viser at de har forståelse for de 

underliggende hensyn og betraktningsmåter. Konklusjonen på de enkelte delspørsmålene vil 

ved sensuren måtte tillegges forholdsvis liten betydning.  

Sensorene bør særlig merke seg at drøftelsene i del I ikke nødvendigvis behøver å være lange 

for å være gode. Kandidater som på en presis måte angir rettslig utgangspunkt og 

problemstilling, vil kunne få toppkarakter selv om drøftelsene ikke fremstår som særlig 
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omfattende. Det kan være grunn til å forvente at de beste blir relativt raskt ferdig med del I, 

slik at de får tilsvarende mer tid til besvarelse av del II.   

 


