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Sensorveiledning: 

En god kandidat må se at sammenhengen mellom reglene er et sentralt tema i oppgaven. Den som 

fremstiller reglene om reklamasjon og reglene om foreldelse hver for seg uten å se dem i 

sammenheng på noen måte, kan ikke få en god karakter, selv om redegjørelsen ellers er korrekt. 

Kandidatene må ellers ha stor frihet når det gjelder opplegget for oppgaven, herunder redegjørelsen 

for den nevnte sammenhengen.  Noen vil kanskje forsøke på en sammenligning mellom reglene, ved 

f. eks. å peke på ulikheter i utgangspunktet for den absolutte reklamasjonsplikten etter kjøpsl. § 32 

annet ledd (overtakelsen) og for foreldelsesfristen etter fel § 3 nr 2 (leveringen), eller at reklamasjon 

kan skje formløst, mens fristavbrudd etter foreldelsesloven krever rettslig skritt. 

Oppgaven gjelder tap av misligholdsbeføyelser. Krav på prisavslag, retting, erstatning m. v. kan gå 

tapt som følge av manglende (for sen) reklamasjon eller foreldelse av kravet.  

Sentrale kontraktslover har omfattende – men ikke heldekkende – regler om reklamasjon som 

betingelse for å kunne gjøre gjeldende krav som følge av mislighold. Reglene følger et tosporet 

system. Kreditor må oppfylle en relativ reklamasjonsfrist, som gjerne starter å løpe når kreditor har 

eller burde ha oppdaget misligholdet, og som er skjønnsmessig beskrevet, vanligvis med kriteriet 

«innen rimelig tid». I tillegg er det en absolutt frist, som gjerne er begrenset til mangler (men som i 

avhl. § 4-19 også gjelder ved forsinkelse), som starter å løpe ved mottakelsen av oppfyllelsen, og som 



er på to eller fem år. Kreditor må overholde begge fristene, i den forstand at kravet kan falle bort 

som følge av den relative fristen selv om den absolutte fristen ikke er løpt ut, og omvendt.  

Skillet mellom nøytral og spesiell (spesifisert) reklamasjon kan nevnes, men er neppe av stor 

interesse for oppgaven. 

Ikke alle misligholdsbeføyelser krever reklamasjon ifølge de sentrale kontraktslovene. Det er f. eks. 

ingen regel i kjøpsloven om reklamasjon som vilkår for krav på erstatning som følge av forsinkelse fra 

selgerens side. Her er det reglene om foreldelse som regulerer kravets varighet i tid. Det kan reises 

spørsmål om kravet kan falle bort ved passivitet før det er foreldet. (Dette spørsmålet kan nok reises 

på bredere basis, uten at det bør være noe sentralt tema i oppgaven.) 

Utenfor de lovregulerte tilfellene kan reklamasjonsplikt stilles opp på ulovfestet grunnlag. Dette kan 

begrunnes med analogier fra de lovregulerte kontraktene, eller med den alminnelige lojalitetsplikten 

i kontraktsforhold. Ulovfestet reklamasjonsplikt vil følge mønsteret i de relative reklamasjonsreglene. 

Det er ikke grunnlag for noen absolutt reklamasjonsfrist uten hjemmel i lov. 

Krav som følge av mislighold er gjenstand for foreldelse. (Det er antatt at retten til å heve ikke 

foreldes, men at hevingsoppgjøret – tilbakebetaling og tilbakelevering – er gjenstand for foreldelse.) 

Fristen starter etter fel § 3 nr 2 ved misligholdet. Ved typiske resultatforpliktelser vil fristen for 

mangler løpe fra det faktiske oppfyllelsestidspunktet (leveringstidspunktet), og ved forsinkelse fra 

avtalt oppfyllelsestidspunkt (leveringstidspunkt). Også ved innsatsforpliktelser vil det normale 

utgangspunktet for fristen ved mangelslignende kontraktsbrudd være tidspunktet for ikke-

kontraktsmessig oppfyllelse. For rådgivingsplikter har Høyesterett likevel med utgangspunkt i Rt. 

2000 s. 679 lagt til grunn at misligholdet inntrer og foreldelsesfristen starter først når tapet oppstår.  

Foreldelsesfristen er ifølge § 2 på tre år. Når kreditor i første omgang mangler kunnskap om 

misligholdet (f. eks. skjult mangel), vil han kunne ha krav på tilleggsfrist etter § 10 nr 1. Det bør 

redegjøres nærmere for innholdet i denne regelen om tilleggsfrist, siden den har sin største 

betydning nettopp for krav som følge av mislighold.  

Kandidatene må få frem at reklamasjonsregler og foreldelsesregler gjelder side om side. Dette er for 

øvrig kommet til uttrykk i tilføyelser i sentrale kontraktslover, hvor det nettopp heter at rett til å 

gjøre gjeldende mislighold kan gå tapt etter reglene om foreldelse, se håndverkertjenestel. § 22 

fjerde ledd, avhl. § 4-19 fjerde ledd og forbrukerkjøpsl. § 27 fjerde ledd. 

Det vanlige vil være at reklamasjonsreglene kommer inn i bildet før foreldelsesreglene. For krav som 

er falt bort pga. manglende reklamasjon, vil det ikke oppstå noe spørsmål om foreldelse. Dersom 

reklamasjonsreglene er oppfylt, overtar foreldelsesreglene kravets varighet i tid. 

De to regelsettene lar seg stort sett forene uten problemer. Lovbestemte femårsfrister for 

reklamasjon kan likevel synes å skape problemer i forhold til den kortere foreldelsesfristen på tre år.  

Regelsettene henger likevel stort sett godt sammen ved at kreditor også må overholde relative 

reklamasjonsfrister, samtidig som regelen om tilleggsfrist i fel § 10 nr. 1 starter å løpe når kreditor 

burde ha oppdaget misligholdet (noe unøyaktig uttrykt). Det kan vanskelig tenkes at ettårsfristen 

etter fel § 10 nr 1 starter å løpe tidligere enn den relative reklamasjonsfristen etter kontraktslovene 

(eller en tilsvarende frist på ulovfestet grunnlag). Siden den relative reklamasjonsfristen vil være 

kortere enn ett år, vil kravet faller bort pga. manglende reklamasjon før det er foreldet. Et lite 



problemområde gjenstår, nemlig tomånedersfristen i forbrukerkjøpsl. § 27 første ledd, som er et 

tilbygg til den relative fristen. Siden tomånedersfristen først starter å løpe når mangelen faktisk er 

oppdaget, mens tilleggsfristen i fel § 10 nr 1 starter når mangelen burde ha vært oppdaget, kan 

foreldelse være inntrådt før reklamasjonsfristen er ute. 

Den som vil foreta en alminnelig sammenligning av de to regelsettene, kan peke på at 

reklamasjonsregler er fragmentariske, ikke heldekkende, delvis lovfestede og delvis ulovfestede. 

Reglene om foreldelse er på sin side heldekkende og (stort sett) samlet i en enkelt lov. Vi har ikke 

regler om foreldelse som ikke er lovfestede.         

Kandidater som vil sammenligne enkeltregler i de to regelsettene, kan f. eks. peke på følgende: 

Det er ingen formkrav til reklamasjon. Fristavbrudd etter fel krever rettslig skritt i en eller annen form 

(hvis ikke avbrudd skjer ved debitors erkjennelse). 

Reklamasjon skjer en gang for alle (kort og noe unøyaktig uttrykt), mens fristavbrudd etter fel fører til 

ny frist, som eventuelt må avbrytes på ny. 

Regler om opphevelse av reklamasjonsplikt pga. klanderverdig forhold på debitorsiden (f. eks. kjøpsl. 

§ 33) har ingen parallell i foreldelseslæren. 

Læren om at realitetsdrøftelse opphever reklamasjonsinnsigelsen, har heller ingen parallell i 

foreldelseslæren. 

 

En god besvarelse må inneholde tilstrekkelig mye om reklamasjons- og foreldelsesregler til at 

grunnprinsippene for begge deler kommer klart frem. Hensyn bak og begrunnelser for de forskjellige 

reglene bør være med. For øvrig bør interessen konsentreres om temaer som på en eller annen måte 

viser forholdet mellom regelsettene. Enkeltheter og detaljer i rettsstoffet bør stort sett begrenses til 

spørsmål som kan belyse forholdet mellom regelsettene. Lange og detaljerte redegjørelser for 

temaer innenfor det ene regelsettet som ikke har noen interesse i forhold til det andre, vil lett trekke 

ned helhetsinntrykket.  

 

 

Oslo, 4. mai 2012 

Trygve Bergsåker 

 

 

Tillegg til sensorveiledningen etter sensormøtet 15. mai 2012: 

Erfaringer under sensuren viser at det ikke kan forventes at kandidatene legger så mye vekt på 

sammenhengen mellom regelverkene som den foreløpige veiledningen legger til grunn. Det ble i 

møtet påpekt at oppgaveteksten ikke uttrykkelig inviterer til en redegjørelse for forholdet mellom 



regelsettene. Gode fremstillinger av regelverkene hver for seg må i hvert fall kunne honoreres med C. 

Hvis forholdet mellom regelsettene berøres (f. eks. ved påpeking av at fristene etter de to 

regelsettene løper parallelt), kan B oppnås, selv om forholdet mellom regelsettene ikke er gjort til 

gjenstand for mer inngående beskrivelse og analyse. 

Kandidater som ikke gjør forholdet mellom regelsettene til et eget tema, må forventes å redegjøre 

mer utførlig for regelverkene hver for seg. Rene lovreferater med domshenvisninger, uten nærmere 

redegjørelse for f. eks. hensyn bak reglene og uten nærmere drøftelser av skjønnstemaer som f. eks. 

innholdet i rimelig tid-fristen (reklamasjon), vil ikke kunne oppnå en anstendig karakter.   

Kandidater som begrenser behandlingen av reklamasjon til kjøpslovens regler, kan ikke få en 

anstendig karakter. Det er en del av prøven å se bredden i oppgaven. En fullgod besvarelse må også 

ha med noe om reklamasjonsplikt utenfor de lovregulerte delene av kontraktsretten.  

Det ble påpekt at Jo Hovs bok er mindre detaljert enn Viggo Hagstrøms bok i redegjørelsen for 

reklamasjon. Bøkene er valgfrie for studentene ifølge litteraturlisten. Det er i litteraturbeskrivelsen 

gitt uttrykk for at Hovs bok er enklere enn Hagstrøms, samtidig som begge bøkene oppfyller 

læringskravene. Det ble i sensormøtet ikke gitt noe eksempel på problemstillinger hvor Hovs bok er 

utilstrekkelig for oppgavens tema. Sensorene bør likevel være oppmerksom på dette. 

 

Oslo, 16. mai 2012 

Trygve Bergsåker 


