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Tvisten mellom Vold og Tastad 

 

Bakgrunnsretten – bestilling av ”en stor bronsefigur” 
 

Tilvirking dekkes av kjøpsloven hvis avtalen ”gjelder bestilling av ting som skal 

tilvirkes, når ikke den som bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet” 

(kjøpsloven § 2 første ledd første pkt). Oppgaveteksten gir lite stoff om dette, men det 

er nærliggende at kjøpsloven gjelder. Vold var kjøper i egenskap av næringsdrivende 

(advokat). Bakgrunnsretten er derfor kjøpsloven, ikke forbrukerkjøpsloven.  

 

Studenter som legger til grunn at dette ikke er et (tilvirkings)kjøp bør ikke få et minus. 

Besvarelsene må da bedømmes i lys av kandidatenes forståelse mht alminnelig 

ulovfestet kontraktsrett. Enkelte har lagt til grunn at avtalen dekkes av 

håndverkertjenesteloven. Dette treffer ikke – dels fordi dette ikke er en slik tjeneste, og 

dels fordi Vold / advokatfirmaet ikke er forbruker. 

 

Volds hevingskrav  

 

Forsinkelse – fristforlengelse? 

 

Spørsmålet om Vold kan heve beror på (1) om det forelå mislighold i form av 

forsinkelse, og (2) hvis ja, om forsinkelsen var hevingsbetingende. Det er – eventuelt – 

tale om et antecipert (vesentlig) mislighold. Spørsmålet om når Tastad skal levere blir 

avgjørende – om dette er på det opprinnelig avtalte tidspunkt, eller om Tastad har krav 

på fristforlengelse.  

 

Et stort antall studenter drøfter verken fristforlengelse eller tilleggsbetaling, eller 

nevner dette bare raskt. Sett i lys av oppgavens omfang, bør sensorene i alminnelighet 

ikke trekke for dette. 

 

Enkelte studenter slår kort fast at Tastad verken har krav på fristforlengelse eller 

tilleggsbetaling, fordi den aktuelle risiko hviler på selgeren, og fordi det må legges til 

grunn at avtalen ikke hjemler slik revisjon. Dette må etter omstendighetene anses som 

et fullgodt svar. 

 

Et mulig grunnlag for fristforlengelse kan være at for denne typen tilvirking må 

kjøpsloven – kanskje – suppleres med ulovfestede regler om fristforlengelse ved 

hindringer utenfor tilvirkerens kontroll. Likheten mellom tilvirking og entreprise kan 

trekke i samme retning, sml prinsippet i buofl § 11 første ledd bokstav c). Dette er et 

utpreget speciekjøp. I forlengelsen av dette kan drøftes om denne typen tilvirking har 

så store innslag av en innsatsforpliktelse at hindringene – kulde og strømbortfall – kan 
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komme i en annen stilling enn ved mer tradisjonelle kjøp som er typiske 

resultatforpliktelser. Enkelte studenter har antydet slike argumenter, og må selvsagt 

honoreres. 

 

Et annet mulig grunnlag for fristforlengelse kan være avtl § 36, jf bestemmelsens 

åpning for å endre avtaler ”for så vidt det ville virke urimelig … å gjøre den 

gjeldende”. Studenter som drøfter urimelighetskriteriet poengtert – uten å henfalle til 

synsing om rimelighet – må honoreres. Tastad er profesjonell, slik at terskelen for 

revisjon av den grunn kan bli særlig høy. 

 

Et tredje mulig grunnlag er forutsetningslæren. Studenter som viser forståelse for 

kriteriene vesentlighet, synbarhet og risiko må få et klart pluss. Hvis noen skulle drøfte 

om forutsetningslæren kan åpne for endring (i form av bl.a. fristforlengelse), ikke bare 

tilsidesettelse, må vi honorere.  

 

Så fremt Tastad ikke har rett til fristforlengelse, foreligger mislighold. Mislighold er 

normalt ikke betinget av at yteren har opptrådt ”mislig” – jf kjl § 22 om at sanksjoner 

kan utløses hvis ”tingen ikke blir levert eller blir levert for seint, og dette ikke skyldes 

kjøperen eller forhold på hans side”. Studenter som slår dette fast må honoreres. 

 

Hvis forsinkelse – hevingsbetingende? 

 

Forutsatt mislighold av dette tilvirkingskjøpet, beror hevingsadgangen på kjl § 26: 

 
”Gjelder kjøpet en ting som skal tilvirkes særskilt for kjøperen etter hans oppgaver eller ønsker, og 

kan selgeren derfor ikke uten vesentlig tap disponere tingen på annen måte, kan kjøperen bare heve 

dersom forsinkelsen medfører at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet” (mine kursiveringer). 

 

Studenter som poengtert knytter drøftelsen til temaene i kjl § 26 viser forståelse.  

 

Tilleggsbetaling 

 

Hvis hevingskravet ikke fører frem, er mulige grunnlag for tilleggsbetaling (1) at 

kjøpsloven må suppleres som nevnt, (2) avtl § 36, eller (3) forutsetningslæren, så fremt 

denne gir adgang til å endre en avtale. Partene har avtalt fast pris. Terskelen for å 

supplere bakgrunnsretten med tilleggsbetaling er da høy. Det samme gjelder terskelen 

for endring etter avtl § 36. En mulig parallell er at bustadoppføringslovas terskel for 

tilleggsbetaling ikke ville vært innfridd i et lignende tilfelle (buofl §§ 41 flg). 

 

Tvisten mellom Vold og Ås 

 

Bakgrunnsretten 

 

Vold har kjøpt kunstgjenstander. Oppgaveteksten må forstås slik at ”landets fremste 

malere” hadde utført arbeidene, men at det dreide seg om ”svake og uinteressante 

arbeider” fra disse malerne. 
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Spørsmålet om bakgrunnsretten er kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven beror på om 

”selgeren opptrer i næringsvirksomhet”. Dette vilkåret er innfridd. Dernest kreves at 

kjøperen er ”en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i 

næringsvirksomhet” (fkjl § 1 annet og tredje ledd). Faktum åpner her for at begge 

løsninger må aksepteres. 

 

Mangel? 

 

Hevingskravet beror på fkjl § 32 (hevingsrett ved mangler, ”unntatt når mangelen er 

uvesentlig”), eller kjl § 39 (”vesentlig kontraktbrudd”). Første spørsmål blir om 

mangel foreligger. 

 

Et grunnlag for en mangel er at maleriene ikke var ”i samsvar med de krav til … 

kvalitet … som følger av avtalen” (fkjl § 15, kjl § 17). Når kjøpesummen var 30 mill, 

kan dette tilsi at avtalen må tolkes slik at gjenstandenes verdi (noenlunde) skal svare til 

dette beløpet. Dette kan tilsi at avtalen rett tolket synes å innebære at maleriene led av 

en kvalitetsmangel.  

 

Misligholdt opplysningsplikt er et annet mulig grunnlag for mangel. Opplysningen om 

”landets fremste malere” var korrekt, men ufullstendig – fordi maleriene var ”svake og 

uinteressante”. Om studentene viser til kjl § 18 første ledd, eller til prinsippet i kjl § 19 

første ledd bokstav b), eller til alminnelige prinsipper om lojalitet, er ikke avgjørende. 

 

En rekke kandidater anfører kjl § 17 annet ledd bokstav b) som et mulig grunnlag for 

mangel. Det ”bestemte formål” kandidatene viser til, er at kjøperen ”handlet for å tjene 

penger”, og at selgeren ”måtte være kjent” med dette. Basert på faktum er dette 

diskutabelt – men oppgaveteksten utelukker ikke en slik mulighet, og vi kan da ikke 

trekke for dette. 

 

Selgerens innsigelser: 

 

Selgeren anførte for det første at han ikke kunne innestå for vurderinger. I denne saken 

forelå ingen vurdering, snarere informasjon fra en kunsthandler om at maleriene ”var 

av landets fremste malere”. En kjøper skal normalt kunne stole på forventningene om 

kvalitet som en slik opplysning gir – særlig når opplysningen stammer fra en 

profesjonell kunsthandler. 

 

Selgeren anførte for det andre at Vold drev ”spekulativ virksomhet”, se faktum om at 

”Vold var … nervøs for kvaliteten, og hadde gang på gang nevnt dette for Peder Ås”. 

Det fremgår ikke av oppgaven om denne ”nervøsitet” og kontakt med Peder knyttet 

seg til (1) avtaletidspunktet / risikoens overgang, eller (2) først oppstod senere. Gitt 

(1), kan drøftes om Vold ”måtte kjenne” mangelen, jf prinsippet i kjl § 20 første ledd. 

Sett i lys av opplysningen om ”landets fremste malere”, kan kriteriet ”måtte kjenne” 

ikke anses innfridd. Gitt (2), vil senere kunnskap fra kjøperen ikke frita selgeren fra 

mangelsansvar så fremt mangelen forelå ved risikoens overgang (fkjl § 18, kjl § 21). 
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Selgeren anførte for det tredje at ”Peder Ås [ikke kunne] ha risikoen for et utrenet 

blikk og dårlig smak hos Ole Vold”. Anførselen kan knyttes til kjøperens 

undersøkelse, jf prinsippet i kjl § 20 annet ledd – ”Har kjøperen før kjøpet undersøkt 

tingen … kan kjøperen ikke gjøre gjeldende noe som han burde ha oppdaget”. På den 

annen side skal kjøperen som regel kunne stole på presis informasjon fra selgeren – 

”opplysningsplikt går foran undersøkelsesplikt”.  

 

Selgeren anførte for det fjerde  
”at enkelte av objektene hadde steget kraftig i verdi.  Peder Ås hevdet at hvis man kjøper ett kunstverk 

har man klarligvis selv risikoen for kvaliteten; hvorfor skulle dette stille seg annerledes når man kjøpte 

100?”  

Spørsmålet om det foreligger en avtale om kjøp av alle gjenstandene, eller om hver 

gjenstand svarer til et kjøp, kan her få betydning. Faktum taler om ”en og samme 

handel”. Enkelte av maleriene hadde steget i verdi. Studenter som ut fra dette kobler 

inn f.eks. kjl § 43 på en forstandig måte, kan med dette vise selvstendighet og 

forståelse. 

 

Undertegnede har knapt sett noen kandidater som har behandlet selgerens innsigelser 

punkt for punkt. En rekke studenter behandler innsigelsene som en slags helhet, eller 

nevner bare noen av disse, og enkelte kandidater viser ikke til innsigelsene i det hele 

tatt. Oppgavens omfang kan trolig i noen grad forklare dette. Vi bør først og fremst 

sensurere ut fra hva kandidatene har skrevet. Eventuell knapp behandling av selgerens 

innsigelser behøver derfor ikke gi noe særlig minus, heller ikke på de bedre 

karakternivåene – hvis kandidaten ellers viser selvstendighet og forståelse. 

 

Enkelte studenter peker på at Vold kjøpte en sjanse og/eller at han tok en trolig bevisst 

risiko, og at dette trekker i retning av at selgeren ikke har misligholdt. Basert på 

oppgaveteksten, er det usikkert om slike slutninger har noe for seg. På den annen side 

kan dette ikke utelukkes slik faktum er formulert. Studenter som på denne bakgrunn, 

og etter en kort drøftelse, kommer til at mangel ikke forelå kan etter mitt syn ikke 

trekkes noe særlig – sett i lys av at oppgaven totalt sett inneholder så mange problemer 

at studentene får atskillige andre muligheter til å vise sitt nivå. 

 

Heving? 

 

Så fremt en mangel foreligger, oppstår spørsmålet om den er ”vesentlig”, jf kjl § 39 

første ledd. En rekke kandidater viser forståelse for vesentlighetsvurderingen, og skal 

honoreres for det. 

 

Erstatningskravet 

 

Ole Vold gjorde iflg oppgaveteksten ”også gjeldende erstatningskrav for den gevinst 

han mente å ha gått glipp av”. 

 

Studenter som drøfter ansvarsgrunnlaget kommer stort sett greit ut av denne 

drøftelsen. Etter kjøpsloven er det trolig mest nærliggende å hevde culpøst mislighold, 

jf kjl § 40 tredje ledd bokstav a (”feil eller forsømmelse”), jf bl.a. den (trolig) 
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misligholdte opplysningsplikt. Enkelte kandidater har drøftet om selgerens uttalelse 

om ”landets fremste malere” kan innebære et tilsikringsansvar etter kjl § 40 tredje ledd 

bokstav b). Hvis en slik drøftelse viser forståelse for garantiansvaret, bør vi se positivt 

på det. 

 

Grensen mellom culpøst og ikke-culpøst mislighold kommer ikke på spissen i forhold 

til forbrukerkjøpsloven, fordi ansvarsgrunnlaget der uansett er objektivt (fkjl § 33). 

Grensen kan få betydning i forhold til kjøpsloven. Noen studenter som (1) har anvendt 

kjøpsloven, og (2) som har lagt til grunn at misligholdet ikke er culpøst, eller (3) som 

ikke så problemet om mulig culpøst mislighold, har drøftet kontrollansvaret. 

 

Studenter som har problematisert spørsmålet om kjøperen har lidt et erstatningsrettslig 

vernet tap må honoreres, jf kravet om dekning av tapt ”gevinst”. Konklusjonen er her 

som ellers ikke avgjørende. Noen studenter har pekt på at kjøperens mulige avkastning 

synes å ha vært så usikker at et erstatningsmessig tap ikke foreligger, andre har drøftet 

kjl § 67 første ledd annet pkt om at selgeren ”med rimelighet” må kunne forutse tapet, 

atter andre har vist til at oppgaveteksten ikke sier noe om mulige kontrakter mellom 

kjøperen og tredjepersoner som kan gi grunnlag for et slikt tap, jf kjl § 40 annet ledd 

bokstav c). Hva som er ”korrekt” er ikke nødvendigvis avgjørende – studenter som på 

denne måten viser problemfantasi og selvstendighet skal ha uttelling i bedømmelsen. 

 

Jeg har ikke sett noen besvarelser som har satt erstatningsutmålingen i sammenheng 

med hevingskravet. Hvis kjøperen får medhold i heving, skal selgeren restituere 30 

mill. Eventuell tapt ”gevinst” må overstige dette for å være erstatningsmessig. Vi kan 

ikke trekke for at denne sammenhengen ikke er sett, heller ikke på beste karakternivå. 

Skulle noen se problemet, må det honoreres etter omstendighetene solid. 

 

Ugyldighet? 

 

Noen studenter drøfter ikke heving, men tar i stedet opp ugyldighet etter avtl § 33, 

evnt etter ulovfestede prinsipper om lojalitet. Ettersom ugyldighet og heving har grovt 

sett samme virkning, er mitt syn at vi ikke kan trekke for dette – også sett i lys av at 

oppgaven totalt sett gir studentene en rekke muligheter til å vise sitt nivå. 

Bedømmelsen må bero på om kandidaten viser forståelse for avtl § 33 og/eller 

ulovfestede regler om illojalitet, særlig redelighetsvurderingen. Kandidater som 

kommer til ugyldighet, kan i forhold til erstatning ikke legge til grunn positiv 

kontraktsinteresse. 

 

Tvisten mellom Vold og Kirkerud 

 

Spørsmålet om det er kontrakt mellom Vold og Kirkerud synes usikkert. Om 

studentene legger til grunn at kontrakt foreligger – eller ikke foreligger – kan ikke 

være avgjørende. Kvaliteten på drøftelsen, gitt studentens forutsetning, er avgjørende. 

 

Studenter som (1) legger til grunn at det ikke er kontrakt mellom Vold og Kirkerud, og 

som (2) viser til at et eventuelt ansvar må bygge på den alminnelige culpanormen, og 
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(3) kort slår fast at Kirkerud ikke kan anses for å ha vært culpøs, må etter 

omstendighetene få full uttelling på denne delen av oppgaven. 

 

Studenter som forutsetter kontrakt – og det er de fleste – må drøfte dette etter 

alminnelige prinsipper, fordi avtaletypen er ulovfestet. Skal Kirkerud bli ansvarlig, må 

hun (1) ha misligholdt, (2) ansvarsgrunnlag må være til stede. 

 

Spørsmålet om mislighold må drøftes på bakgrunn av tolking og eventuelt utfylling av 

avtalen, og i lys av om Kirkerud har påtatt seg en resultatforpliktelse (Volds anførsel 

må forstås slik), eller om hun har påtatt seg en innsatsforpliktelse. Slik avtalen er 

beskrevet i faktum (”arbeide for optimalisering … og en realisering”), synes det siste 

alternativet mest nærliggende. Begge parter la til grunn at hun gjorde en ”god innsats”. 

Forutsatt innsatsforpliktelse, synes mislighold dermed ikke å foreligge, og hun må 

frifinnes. 

 

Forutsatt mislighold, må ansvarsgrunnlaget drøftes. For innsatsforpliktelser er culpa 

det alminnelige ansvarsgrunnlaget – for slike avtaler vil derfor ofte spørsmålene om 

mislighold og ansvarsgrunnlag ofte flyte sammen. Skulle alternativet 

resultatforpliktelse bli lagt til grunn, er det mer nærliggende å åpne for kontrollansvar. 

Skulle noen studenter i lys av denne saken drøfte forstandig om og i hvilken grad 

kontrollansvaret kan anvendes for ulovfestede avtaletyper, må vi honorere. Selv om 

alternativet innsatsforpliktelse synes mest nærliggende, er konklusjonen her som ofte 

ellers ikke avgjørende. 

 

Tvisten mellom Vold og Lillevik forretningsbank 
 

Noen studenter skiller mellom en mulig avtale om rådgivning på den ene siden og 

avtalen om lån på den annen. Skulle et slikt opplegg vise forståelse, skal studentene ha 

uttelling. 

 

Vold anførte at ”Lillevik forretningsbank hadde sviktet i sin rådgivning, og slik pådratt 

seg et ansvar for det inntrufne tapet”. Skal Vold vinne frem, må (1) banken i egenskap 

av långiver ha misligholdt, og (2) ansvarsgrunnlag må foreligge. I spørsmålet om 

mulig mislighold står eventuell frarådningsplikt sentralt. 

 

Bestemmelsen om frarådningsplikt i fin.avtl § 47 er gitt til vern for forbrukere, som iht 

§ 2 er ”en fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til 

næringsvirksomhet”. Et lån i denne størrelsesorden opptatt i spekulasjonshensikt – og 

gitt Volds virksomhet som investor – kan tilsi at Vold i denne relasjon må anses som 

næringsdrivende. Spørsmålet om Vold i dette tilfellet er næringsdrivende, eller om han 

dekkes av forbrukerbegrepet i fin.avtl. § 47 jf § 2, er åpent. 

 

Hvis Vold anses som forbruker, har banken plikt til å fraråde etter § 47 hvis Volds 

”økonomisk evne eller andre forhold på forbrukerens side tilsier at denne alvorlig bør 

overveie å avstå fra å ta opp kreditten eller fra å gjennomføre kredittavtalen”. Sett i lys 

av Volds (sannsynlige) ressursstyrke og økonomiske kapasitet, synes det nærliggende 
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at banken ikke har en frarådningsplikt. Løsningen er her som ofte ellers ikke 

avgjørende. At banken ikke godtok verdipapirene som sikkerhet, kan trekke i begge 

retninger – enten at Vold på denne måten fikk tilstrekkelig varsel og at uttrykkelig 

fraråding derfor ikke var påkrevd, eller at dette viser at banken fikk en ekstra 

oppfordring til å fraråde. 

 

Forutsatt at Vold ikke anses som forbruker, er vi utenfor fin.avtl. § 47. Det er da mulig 

å drøfte om banken kan ha en ulovfestet frarådningsplikt, f.eks. ved kritisk å etterprøve 

låneformålet. Volds (sannsynlige) ressursstyrke og økonomiske kapasitet trekker også 

her i retning av at intensive krav om slik etterprøving neppe kan stilles.  

 

Skulle banken ha hatt en lov- eller ulovfestet frarådningsplikt, har banken misligholdt. 

(Culpøst) mislighold og ansvarsgrunnlag flyter også i dette tilfellet (trolig) sammen, 

slik at banken vil anses culpøs hvis et av disse grunnlag for mislighold er til stede. 

 

Kandidater som kommer til at Vold var næringsdrivende, vil frifinne banken etter 

fin.avtl. § 47. Etter alminnelige eksamenskrav vil det da normalt være naturlig å drøfte 

subsidiært – dvs stillingen hvis Vold var å anse som forbruker. Gitt oppgavens 

omfang, kan vi i dette tilfellet ikke trekke for unnlatelse av å drøfte subsidiært. 

Kandidatene har en rekke andre muligheter til å vise sitt nivå. 

 

Tvisten mellom Vold og hotellet  

 

Skjønnhetsbehandling 

 

Vold krever heving. Avtaletypen er ulovfestet. Problemet er regulert av alminnelig 

ulovfestet kontraktsrett, som krever (1) mislighold, (2) at misligholdet er 

hevingsbetingende. Det er et minus å legge til grunn at denne tjenesten reguleres av 

kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven eller håndverkertjenesteloven. 

 

Spørsmålet om mislighold kan sees i lys av at hotellet kan ha opplysningsplikt om 

denne typen risiko, gitt at muligheten for ”hudinflammasjon” var kjent. På den annen 

side ville plagene erfaringsmessig forsvinne over natten. Spørsmålet om hotellet har 

misligholdt, er derfor trolig åpent. 

 

Forutsatt mislighold, oppstår spørsmålet om hva som skal til for heving. Vold vil heve 

etter at hotellets ytelse er levert. Spørsmålet blir da om terskelen for heving vil stige. 

En viss likhet frembyr håndverkertjenesteloven § 26 om heving hvis ”vesentlig 

forfeilet”. 

 

Forutsatt at (den høyere) terskel for heving i dette tilfellet er innfridd, kan hotellets 

anførsel i noen grad imøtekommes i hevingsoppgjøret – f.eks. at Vold uansett må 

godtgjøre den (eventuelle) nytte han har hatt pga hotellets ytelse. 

 

Studenter som ser spesielle problemer knyttet til heving når misligholderen har levert, 

må selvsagt honoreres. 
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Volds krav etter oppgaveteksten er ”betalingen tilbake”. Mest nærliggende er dette et 

hevingskrav, jf foran. Oppgaveteksten kan – med romslighet – alternativt forstås som 

et krav om prisavslag. For prisavslag er mislighold tilstrekkelig, misligholdet behøver 

ikke å være vesentlig, og særspørsmål knyttet til at misligholderen har levert oppstår 

ikke. Avhengig av utmålingen av et eventuelt prisavslag, kan dette føre til at Vold får 

betalingen ”tilbake”, helt eller delvis. Studenter som drøfter prisavslag og ikke heving 

kan etter mitt syn ikke få trekk for dette. Vises forståelse for alminnelige prinsipper 

om prisavslag, må vi honorere for det. 

 

Tyvlån av bil 

 

Spørsmålet om subjektivt ansvar for hotellet kan oppstå hvis nøklene ikke var 

forsvarlig innelåst. Enkelte studenter antyder at hotellet må ha oppbevart nøklene 

uforsvarlig, og at culpa for hotellet derfor er nærliggende. Dette har utvilsomt noe for 

seg. 

 

Et mulig objektivt ansvar for hotellet kan bero på kontraktsmedhjelperansvaret. En 

innleiet snekker med de funksjoner som beskrives i oppgaveteksten, kan neppe anses 

som hotellets kontraktsmedhjelper i relasjon til tjenesten om skjønnhetsbehandling. 

Dette kan tilsi at slikt ansvar ikke er aktuelt.  

 

Enkelte studenter viser til dette, men argumenterer i tillegg med risiko-betraktninger – 

at hotellet er nærmest til å bære dette ansvaret. Slike synspunkter kan vise 

selvstendighet. 

 

Ytterligere kan det drøftes om hotellet kan få et forvaringsansvar. Skulle noen drøfte 

dette, vises forståelse ut over det vanlige. 

 

Et stort antall studenter drøfter problemet ut fra arbeidsgiveransvaret i skl § 2-1. De 

fleste av disse overser at snekkeren ikke er hotellets arbeidstaker. Drøftelsene av 

arbeidsgiveransvaret har ofte noe relevans når det gjelder snekkerens tilknytning til 

hotellets virksomhet, men ellers er disse besvarelsene overveiende tynne – 

kontraktsmedhjelperansvaret treffer langt bedre. 

 

Sluttkommentar 

 

Nivået vil for det første vise seg i evnen til å formulere problemene. Studenter med en 

problematiserende form skiller seg ofte ut, i motsetning til kandidater med en 

refererende og mer uselvstendig form. 

 

For det andre vises nivå ved ryddighet, bl.a. en disposisjon og fremstilling som er lett 

for leseren å følge. 

 



 9 

Nivået vil for det tredje vise seg i evnen til å argumentere rettslig. En vanlig svakhet 

for noen er å gli ut av kildene og inn i synsing. Studenter som i motsetning til dette 

knytter drøftelsen opp til vilkår i lovtekst eller annen rettsregel, viser forståelse.  

 

Nivået vil for det fjerde vise seg i hvor langt ned i dybden studentene kommer. 

Forventningene må her stilles i lys av at dette er en oppgave som (1) skrives på seks 

timer på en stresset skoleeksamen, og (2) i lys av at antall mulige problemer oppgaven 

reiser er meget omfattende. På denne bakgrunn er det spesielt viktig at vi sensurerer ut 

fra hva studentene har skrevet, ikke ut fra hvilke problemer studentene kunne eller 

”burde” drøftet – bortsett fra tilfeller der det å overse et problem unntaksvis er klart 

uskjønnsomt, eller med høy sannsynlighet må antas å være uttrykk for faglig svakhet. 

 

For det femte vises nivå ved en konsis form. Hvis ordrikdom avslører faglig 

usikkerhet, er det et minus.  

 

For det sjette vises nivå ved selvstendighet. Overfor studenter som argumenterer 

kreativt må vi ikke være for stramme og strenge. Er kandidaten selvstendig innenfor 

det som med rimelighet kan anses som prosedabelt, bør vi belønne originaliteten. 

 

For det syvende vises nivå ved energi. Studenter som dokumenterer at de har gjort 

grundige kildestudier, bl.a. av rettspraksis eller andre kilder, skal selvsagt honoreres. 

 
 

 

 

 

Bergen, 23. mai 2011 

 

 

Johan Giertsen 

 

 

 

 


