
 

Jur3ooop – formuerettslige fag 

Vår 2013 

Eksamensdag:  10. mai 2013 

Dag 1, praktikum i tre deler (antatt tidsforbruk 6 timer) 

1. Læringskravene 

De fagdelene av emnet JUR3000 (Formuerett) som eksamensoppgaven gjelder, kontraktsrett og 

selskapsrett utgjør hhv 24 og 7 studiepoeng  (av totalt 60 studiepoeng). Samtlige av oppgavens 

spørsmål ligger innenfor det som det kreves ”god forståelse” for: 

Det kreves god forståelse av: 

Læringskrav 

For kontraktsrett kreves det god forståelse av følgende emner:  
 Obligasjonsrettens (kontraktsrettens og pengekravsrettens) rettskildelære.  
 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.  
 Prinsippene om oppfyllelsesstedet for forpliktelser.  
 Reglene om oppsigelse og avbestilling.  
 Reglene om kontraktsrevisjon; forutsetningslæren, læren om force majeure og avtaleloven § 

36 som grunnlag for å revidere innholdsmangler.  
 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.  
 Condictio indebiti og beslektede tilbakesøkningsgrunnlag.  
 Berikelse som kravsgrunnlag.  
 Regress.  
 Motregning.  
 Foreldelse.  
 Direktekrav.  
 Overdragelse av alminnelige krav (ikke-negotiable krav).  

 

For selskapsrett kreves det god forståelse av: grunnleggende selskapsrettslige prinsipper og av 

ansvarlige selskapers, aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers rettsforhold, og dessuten 

kjennskap til SE-selskaper, og norsk filial av utenlandsk foretak (NUF). Innenfor denne rammen 

omfatter læringskravene: 

 Selskapsrettens rettskilder – aksjeloven, allmennaksjeloven, selskapsloven og Høyesteretts 
praksis, samt relevante EU-direktiver, -forordninger og rettspraksis fra EU-domstolen.  

 Rettslige rammer for næringsvirksomhet i selskapsform (registreringslovgivingen, 
regnskaps- og revisjonslovgivingen, foretaksnavneloven, konkurranseloven, børs- og 
verdipapirhandellovgivingen og skattelovgivingen).  

 Selskapets formål og økonomiske funksjon.  



 Begrepene selskap, ansvarlig selskap, aksjeselskap, allmennaksjeselskap, 
kommandittselskap, indre selskap, og andre eier- og organisasjonsformer så som 
enkeltmannsforetak, tingsrettslig sameie, samvirkelag, stiftelse og forening.  

 Ansvarlige selskapers, aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers rettsforhold skal omfatte: 
Selskapsdeltakerne og deres rettsstilling; stiftelse og registrering; selskapsavtalen i 
ansvarlig selskap og vedtekt og aksjonæravtale i aksjeselskap og allmennaksjeselskap; 
selskapsdeltakernes ansvar for selskapets forpliktelser; reglene om finansiering av 
virksomheten, om kapitalinnskudd, og om deltakernes rett til selskapsformuen 
(utdelinger); organisasjon og representasjon; eierskifte, konkurs, inntreden, uttreden og 
utelukking av selskapsdeltaker; mislighold og oppløsning og avvikling.  

 
Se: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR3000P/v13/pensumliste/index.html 
 
Det er siste år det gis adgang til å avlegge eksamen i emnet, og det er derfor snakk om en 
privatisteksamen. Det er heller ikke gitt undervisning i emnet høsten 2012 eller våren 2013. De 
kravene som stilles til studentene formodes imidlertid ikke å være annerledes enn ellers. For mer 
om dette, se punkt 7 under.  
 
 

2. Litteratur 

Hovedlitteratur kontraktsrett:  

Enten:  

Hagstrøm, Viggo i samarbeid med Aarbakke, Magnus: Obligasjonsrett, Oslo 2011. Kap. 7, 

kap. 8.4–8.11, kap 9, kap. 10.3 og 10.4, kap 21, kap. 27-35, kap. 36.1 og 36.2 og kap. 37-39.   

eller:  
Bergsåker, Trygve: Pengekravsrett, Oslo 2011, 2. utg. unntatt kap. V og kap. IX 

Hovedlitteratur selskapsrett:  
 
Enten: 

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2012, 4.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del 
XIV: Konsernspørsmål) 

eller:  
Andenæs, Mads Henry: Selskapsrett. Oslo 2007 Unntatt kapittel 3, 18.7, 29.2, 29.4, 29.5 og 
29.6 (Til sammen ca 270 s) 

 

3. Generelt om oppgaven 

Eksamenstiden er 6 timer. Det er gitt tre deloppgaver uten indre sammenheng, som alle skal 
besvares. Det er ikke angitt at hvordan de vil bli tillagt vekt, men del 1 er større en del 2, som igjen 
er større enn del 3. Kandidatene vil formodentlig bruke ca 3 timer på del 1, ca 2 timer på del 2, og 
ca 1 time på del 3. På  sensormøtet var det enighet om at vektingen av besvarelsenes forskjellige 
deler skulle gjenspeile størrelsesforholdet mellom deloppgavene.  
 
Jeg oppfatter oppgavene som balanserte. Under sensormøtet ble det opplyst at kandidatene synes å 
ha hatt tid nok, men at noen kandidater strever med tiden fordi de bruker klart mest tid på del 1.  
Innledningsvis understreker jeg at veiledningen er skrevet før eksamen – slik at jeg ikke har lest 
noen besvarelser. Jeg deltar heller ikke på sensuren av selv ved JUR3000p. 
 
Oppgavene må anses som relativt sentrale, og de forskjellige spørsmålene oppgavene reiser er godt 
dekket i pensum. Rettsspørsmålene er imidlertid av varierende vanskelighetsgrad. 
For samtlige deloppgaver er oppgaven utformet slik at det ikke er stilt uttrykkelige spørsmål. En 
del av utfordringen for studentene er derfor å finne frem til de aktuelle problemstillingene. Det 
burde imidlertid ikke være alt for vanskelig å finne problemstillingene, idet partenes utsagn er 
temmelig tydelige.  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR3000P/v13/pensumliste/index.html


For ordens skyld minner jeg om at en sensorveiledning ikke er ment å være en mønsterbesvarelse, 
men en veiledning for sensorene i sensurarbeidet. Veiledningen er derfor heller ikke utformet som 
et mønster for en god besvarelse. På vanlig måte forutsettes at sensorene setter seg inn i de deler av 
pensum som er relevante for å besvare oppgavens spørsmål. 

Nedenfor følger en gjennomgang av de ulike rettsspørsmål oppgaven reiser. 

 

4. DEL I: TVISTEN MELLOM PEDER ÅR OG HANS TASTAD 

Del I gjelder sentralt stoff i pensum som kandidatene kjenner godt fra 1. avdeling og kjøpsretten 
(tidligere JUR1000). I tillegg til at samtlige problemstillinger er dekket av det som det etter 
læringskravene for JUR 3000 kreves ”god forståelse for”, er samtlige problemstillinger også dekket 
av kravene til ”god forståelse” til JUR1000. Trolig vil de fleste studentene kunne få til fornuftige 
drøftelse av spørsmålet her. Det må derfor kreves en del av studentene på denne delen. 
 

a. Kan Peder ÅS kreve å få heve kjøpet? 

i. Utgangspunktet for drøftelsen 

I og med at partene er enige om at kjøpsloven kommer til anvendelse, er oppgaven for studentene 
rimelig klar.  Kjøpsloven av 13. mai 1988 (heretter omtalt som kjøpsloven) og dens bestemmelser 
danner grunnlaget for den videre løsningen av oppgaven. Kjøpsloven må anses som kjent stoff, og 
større feil og mangler i kandidatenes besvarelse her må nok føre til trekk.  
 
Under sensormøtet kom det frem at enkelte kandidater tar opp spørsmålet om bruk av 
forbrukerkjøpsloven. Det er uttrykkelig sagt at partene var enige om å løse tvisten etter kjøpsloven. 
Oppgaveutvalget mente med dette å gi kandidatene beskjed om at de ikke trengte å problematisere 
forholdet til forbrukerkjøpsloven. De kandidatene som likevel tar opp forholdet til 
forbrukerkjøpsloven, og gir en fornuftig begrunnelse for bruk av denne bør ikke trekkes for det. 
Kandidatene må i tilfelle også se at forbrukerkjøpsloven er preseptorisk – og reise spørsmålet om 
avtalefrihet. De videre drøftelsene av  spørsmålene oppgaven reiser etter forbrukerkjøpsloven vil i 
tilfelle også måtte bedømmes etter forbrukerkjøpslovens regler.  
 
 

ii. Har Ås reklamert i tide? 

Reklamasjonsdrøftelsen foretas på grunnlag av kjl § 32 (1) og § 39 (2) første punktum.  

Vil kjøper fremme krav som følge av mangel, må han reklamere innen rimelig tid etter at han burde 
oppdaget mangelen, jf kjl § 32 (1). 

Først kan kandidatene for ordens skyld kort fastslå om det er reklamert i det hele tatt.  
 
Det gjelder ingen formkrav for reklamasjoner. Reklamasjon kan skje både skriftlig og muntlig. 
Etter kjøpsloven må en reklamasjon innholdsmessig angi følgende: i) at salgstingen (etter 
kjøperens oppfatning) har en mangel, ii) en viss beskrivelse av mangelen jf uttrykket ”hva slags 
mangel det gjelder i § 32 (1)” og iii) at kjøperen vil fremme et eller flere krav i anledning mangelen 
(uspesifisert reklamasjon).  
 
I vår sak er spørsmålet ikke om det er reklamert, men om det er reklamert i tide, jf formuleringen 
”innen rimelig tid”. Det er dette spørsmålet som er sentralt her, og å bruke særlig mer tid enn å 
skrive et par linjer om selve reklamasjonens form eller innhold anser jeg som lite skjønnsomt.  
 
 
Ut fra faktum tok det om lag tre uker fra Ås ble kjent med det forholdet som han anfører for å være 
en mangel til han tok kontakt med Tastad og fremsatte reklamasjonen.  



 
For å få en forstandig drøftelse av reklamasjonsspørsmålet, må en få frem hvilket tidspunkt 
reklamasjonsfristen startet å løpe. Kandidatene må finne frem til kjl § 32 (1), og problematisere når 
Ås ”oppdaget eller burde oppdaget mangelen”. Videre kommer § 31 (1) om kjøperens 
undersøkelsesplikt til anvendelse. Kandidatene bør si noe forstandig om dette. Videre må de stille 
spørsmålet om tre uker må sies å tilfredsstille kravet om nøytral reklamasjon i § 32 og kravet til 
"innen rimelig tid". Hva som er "rimelig tid" vil særlig bero på partenes stilling og 
kontraktsforholdets art. art. 
 
Videre følger bl.a. av sammenhengen i oppgaven, jf punkt iv. nedenfor, at kandidatene også må ta 
stilling til om kjøperen har krevd heving innenfor lovens frist. Etter kjl. § 39 (2) må kjøperen kreve 
heving (spesifisert reklamasjon) enten innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget 
innen rimelig tid etter at den første (nøytrale) reklamasjon ble avgitt  
 
Endelig bør kandidatene få med at det er uten betydning om det har gått for lang tid hvis selgeren 
innlater seg på diskusjoner med kjøperen om realiteten i reklamasjonen, uten samtidig å gjøre det 
klart at han anser fristen som oversittet. På denne bakgrunnen, uansett om kandidatene kommer 
frem til at det reklamert i tide eller ikke, har i alle fall Tastad ved sin realitetsdrøftelse gitt avkall på 
retten til å påberope seg at reklamasjonen er for sent framsatt. 
 

 
iii. Foreligger det en mangel? 

Hevingskravet beror på kjl § 39 (”vesentlig kontraktbrudd”). Første spørsmål blir om 
mangel/kontraktsbrudd foreligger. Trolig vil de fleste studentene kunne få til en fornuftig drøftelse 
av spørsmålet her. 
 
Kunst- og antikvitetsgjenstander skiller seg ut i fra andre salgsgjenstander når det gjelder hvilke 
forventninger man kan ha til objektets tilstand. Det er snakk om brukte ting, som i utgangspunktet 
gjør at man i ofte ikke kan stille de samme krav til gjenstandens tilstand eller funksjon som man 
kan til nye ting. Imidlertid ligger i dagen at gjenstandens ektehet (at det er laget av noen andre enn 
det som det er utgitt som), herunder også ektehetstvil er svært fremtredende forhold ved vurdering 
av kunst. Dette antar jeg er allment kjent. Det kan vanskelig ses bort fra at manglende originalitet 
kan utgjøre en mangel. 
 
Det bør nok også fastslås at tidspunktet for bedømmelse av mangelen, er leveringstidspunktet 
(”risikoen går over”), jf kjl§ 21. Mangelens årsak er uten betydning for tidspunktet. Ordlyden viser 
at det heller ikke har betydning om mangelen er kommet til syne ved risikoens overgang. Dette bør 
kandidatene ikke ta feil av. I 
 
Når det gjelder hva som utgjør en mangel, bør kandidatene kjennet til prinsipper utviklet i 
rettspraksis. 
 
Når det gjelder opplysningssvikt, har kjøpsloven bare en regel om dette knyttet til salg som den er, 
kjl § 19. Bestemmelsen gir imidlertid uttrykk for et generelt prinsipp. Om kandidatene forankrer 
opplysningsplikt i en analogi fra kjl § 19 eller alminnelig kontraktsrett (eller § 18 første ledd), er 
underordnet – Hagstrøm: Obligasjonsrett (2. utgave) s 147 flg. At en kjent kunstprofessor satte 
spørsmålstegn ved om Rembrandten var ekte er informasjon som kan ha innvirket på Ås’ 
beslutning om å kjøpe bildet. Dette tilsier at opplysningsplikt forelå. 
 
Et annet grunnlag for en mangel er at maleriene ikke var ”i samsvar med de krav til art … kvalitet 
… som følger av avtalen” (kjl § 17). Problemstillingen er om det foreligger et avvik mellom det 
avtalte og det som er levert. Når Tastad fortalte at det var en Rembrandt og kjøpesummen var 9 
millioner, kan dette tilsi at avtalen må tolkes slik at gjenstandenes verdi skal svare til dette.  
 
Endelig kan det tenkes at kandidatene anfører kjl § 17 annet ledd bokstav b) som et mulig grunnlag 
for mangel. Det ”bestemte formål” kandidatene i tilfelle kan komme til å vise til, er at Ås ønsket å 
plassere sin formue, og at Tastad ”måtte være kjent” med dette. Basert på faktum er dette 



diskutabelt, men jeg vil ikke utelukke at noen kandidater kan klare å få noe fornuftig ut av dette.  
 

 

iv. Gir mangelen rett til heving? 

Spørsmålet om heving som følge av mangel, er som sagt regulert i kjl § 39. Det er et krav om at 
mangelen (kontraktbruddet) er ”vesentlig”, og dette kriteriet må kandidatene drøfte. 
 
For kjl § 39 blir hovedspørsmålet er om Ås hadde en rimelig grunn til å trekke seg ut av 
kontraktforholdet. Utgangpunktet for denne vurderingen må være ”det objektive avviket fra 
kontraktsmessig oppfyllelse”, se bl.a. Rt 1998 side 1510 (Ekte hussopp, se side 1518).  Denne 
avgjørelsen har kandidatene i domssamlingen, og det er ventelig at flere viser til denne.  
 
Usikkerhet knyttet til maleriets ekthet antar jeg at må kunne anføres å være en alvorlig mangel. 
Dette er en feil som ikke uten videre kan kreves at en kjøper må tåle at kompenseres ved for 
eksempel et prisavslag.  
 
Jeg antar at de fleste kandidatene vil få til en rimelig god drøftelse av retten til heving. Gode 
drøftelser bør honoreres, mindre gode drøftelser kan vanskelig honoreres særlig, mens gale 
utgangspunkter bør føre til trekk.  
 
Det kan kanskje tenkes at enkelte kandidater, i tillegg til å drøfte spørsmålet om heving etter 
kjøpsloven, tar opp ugyldighet etter avtl § 33, ev. etter ulovfestede prinsipper om lojalitet (ettersom 
ugyldighet og heving har grovt sett samme virkning).  I og med at Ås uttrykkelig har anført 
”heving” anser jeg det imidlertid riktigst å uansett drøfte kjl § 39. Dersom kandidatene likevel tar 
opp ugyldighet, må det vurderes om drøftelsen viser forståelse for avtl § 33 og/eller ulovfestede 
regler om illojalitet, særlig redelighetsvurderingen. 
 
  



5. DEL II – TVISTEN MELLOM MARTE KIRKERUD OG OLINE TASTAD 
 

Del II gjelder også sentralt stoff i pensum, som kandidatene også bør kjenne godt fra 1. avdeling og 
kjøpsretten (tidligere JUR1000). Samtlige problemstillinger er dekket av det som det etter 
læringskravene for JUR 3000 kreves ”god forståelse for”, og det må derfor kreves en del av 
studentene også på denne delen. 
 
Tvisten gjelder om Tastad har plikt til å motta grytene, og om hun har plikt til å betale for dem.  
 

a. Utgangspunktet for drøftelsen 

Innledningsvis bør kandidatene kort slå fast at kjøpsloven kommer til anvendelse. Det danner 
grunnlaget for den videre løsningen av oppgaven. Det er ikke beskrevet noen nærmere avtale 
mellom partene i faktum. Jeg kan ikke se at det er behov for en nærmere drøftelse av dette 
spørsmålet.  
 
Kandidatene kan imidlertid kort slå fast at angrerettloven som regulerer rett til avbestilling ved 
fjernsalg eller salg fra fast utsalgssted bare gjelder for salg til forbrukere (i og med at det er 
beskrevet at Kirkerud reiste rundt og presenterte produktene sine). 
 
Under sensormøtet kom der frem at flere kandidater strever med å plassere problemstillingene, og 
å finne frem til de aktuelle bestemmelsene i kjøpsloven (se blant annet under). Dette er 
overraskende – idet det er tale om kjent lovstoff.  
 

 
b. Om plikt til å motta grytene/rett til avbestilling for Tastad 

i. Utgangspunkt 

Det følger av kjøpsloven § 50 bokstav b) at kjøperen i utgangspunktet plikter å ”overta tingen ved å 
hente eller motta den”. Beføyelsene ved brudd på kjøperens plikt etter § 50 bokstav b) er, som vist 
til under punkt iii her, spesielle.  
 
Innledningsvis bør kandidatene drøfte om Tastad må anses å ha brutt sin plikt etter § 50 bokstav 
b). Det beror på flere forhold. For det første, vil det ikke være noen plikt til å motta grytene dersom 
Tastad hadde rett til avbestilling. For det andre, vil det heller ikke være noen plikt til å motta 
grytene dersom Kirkerud hadde godtatt avbestillingen ved passivitet. 
 
Det følger av kjøpsloven § 51 (2) sammenholdt med §§ 52 og 53 at selgeren ikke uten videre kan 
kreve direkte oppfyllelse av kjøperens plikt til å overta tingen (jf § 50 bokstav b)).  
 
Kirkerud har med henvisning til at grytene var en utgått modell som hun ikke kunne selge videre til 
andre imidlertid krevd ”å få levere grytene til Oline”. Kandidatene må ut fra dette ta opp om 
utgangspunktet foran skal fravikes her (se bl.a. Hagstrøm: Kjøpsrett,  side 234). Drøftelsen kan 
trolig gjøres kort, og poenget er at det nok må kreves mer enn at selgeren har en ”særlig interesse 
av å bli av med [tingen]”. Det er ikke noe i faktum som tilsier at det foreligger et konkret løfte 
(uttrykkelig eller implisitt) som tilsier at Kirkerud kan kreve å få levert grytene til Tastad. 
 
Når det gjelder spørsmålet om avbestillingsretten, må kandidatene starte med at prinsippet om at 
avtaler er bindende taler mot en alminnelig avbestillingsrett, og avbestilling krever et rettslig 
grunnlag som passer i det enkelte tilfellet. I Hagstrøms fremstilling er det likevel egne avsnitt om 
avbestillingsrett etter ”almene regler”, uten (Hagstrøm: Obligasjonsrett (2. utgave) punkt 11.3.4, 
side 247 flg) og med (punkt 11.3.5, side 248 flg) erstatningsplikt.  
 
Systematikken og overskriftene kan tyde på at det finnes en alminnelig avbestillingsrett, uavhengig 
av individuelt avtale- eller lovgrunnlag. Punkt 11.3.4 inneholder imidlertid lite ut over en drøftelse 
av mulig rett til avbestilling i helt spesielle kontraktsforhold (medisinsk behandling, kunstneriske 
ytelser m. v.). Det er rimelig klart at vi ikke står overfor et slikt spesielt kontraktsforhold her. Punkt 



11.3.5 gir etter en oversikt over reelle hensyn og munner ut i en analogisering fra kjøpslovens regel i 
§ 52 om avbestillingsrett i tilvirkningskjøp.  
 
En analogisering fra kjøpslovens regel kan nok sies å resultere i en ”alminnelig regel” om 
avbestillingsrett på bestemte og begrensede vilkår, mot plikt til å svare erstatning. Kandidatene må 
forventes å ha utgangspunktet klart: Avtaler er bindende, og kan ikke uten videre termineres 
gjennom avbestilling. Tastad kan derfor ikke høres med sin prinsipale anførsel om at ”det 
foreligger en ulovfestet rett til avbestilling” uten plikt til å betale erstatning.  
 
Dersom kandidatene kommer til at det foreligger en ulovfestet rett til avbestilling – mot plikt til å 
svare erstatning – for Tastad, blir spørsmålet erstatningens størrelse.  
 
De kandidatene som etter de foregående drøftelsene har kommet til en konklusjon/konklusjoner 
som ikke naturlig leder til erstatningsspørsmålet kan tenkes å utelate erstatning mv. Som et 
utgangspunkt bør en nok forvente en subsidiær drøftelse i tilfelle. Under sensormøtet ble det 
imidlertid enighet om at det ikke burde trekkes så mye om kandidatene utelater dette. 
 
Erstatningen skal omfatte motpartens positive kontraktsinteresse (oppfyllelsesinteressen). Se i 
denne sammenhengen Hagstrøms fremstilling (Hagstrøm: Obligasjonsrett (2. utgave), punkt 
11.3.6, side 251 flg) av de to metodene for erstatningsutmåling ved avbestilling,  subtraksjons-
metoden og addisjonsmetoden.  
 
I prinsippet skal metodene føre til samme erstatningsbeløp, men at skjønnsmessige ansettelser og 
bevisbyrde for enkeltposter likevel kan føre til ulike beløp. Hagstrøm (side 252) mener at korrekt 
utmålingsmetode etter kjl§ 52 annet ledd må være subtraksjonsmetoden, som er den metoden som 
antas å være mest fordelaktig for selgeren. Selgeren (og annen realdebitor) har likevel 
tapsbegrensningsplikt, slik at det ved erstatningsutmålingen skal gjøres fradrag også for kostnader 
som realdebitor kunne ha spart. Det er her Tastads anførsel om at ”Marte ikke kunne kreve hele 
kjøpesummen, bare det tapet hun var påført som følge av ”avbestillingen”” får betydning (se 
motsetningsvis punkt c nedenfor).  
 
 
 

ii. Avtalt avbestillingsrett?  

Hadde Kirkerud godtatt avbestillingen ved passivitet? Kunne 

Tastad avbestille med henvisning til lojalitetsplikten? 

I vår sak er det nærliggende å drøfte om det er avtalt avbestillingsrett (jf Tastads subsidiære 
anførsel om at Kirkerud hadde ”godtatt avbestillingen ved passivitet”) som alternativt rettslig 
grunnlag, og om den alminnelige lojalitetsplikten kan lede til avbestillingsrett (jf Tastads anførsel 
om at den ”alminnelige lojalitetsplikten måtte lede til at hun uansett kunne avbestille ytelsene”.  
 
Det er naturlig å starte med spørsmålet om avtalt avbestillingsrett, for deretter å se på spørsmålet 
om lojalitetsplikten kan ”hjelpe” Tastad. Disse to spørsmålene glir noe over i hverandre. 
 
Ut fra anførselen om at Kirkerud hadde godtatt avbestillingen ved passivitet (formodentlig uten en 
motsvarende plikt for Tastad til å svare erstatning eller lignende), er det, som sagt, nærliggende å 
spørre om det er avtalt avbestillingsrett. Kandidatene bør vise til sms’en fra Tastad – som Kirkerud 
”ikke så noe poeng i å svare på”, samt det forhold at Kirkerud heller ikke tok kontakt med Tastad 
da delbetalingen av kjøpesummen uteble (sistnevnte forhold kan nok anføres å være en handling 
som enten alene eller i kombinasjon med passivitet kan føre til at en kommer til avtalebinding).   
 
Om passivitet som avtalestiftende disposisjon, se Woxholt: Avtalerett (8. utgave) på side 91 flg. De 
utgangspunktene og momentene som fremheves her bør kandidatene kjenne til.  
 
Det kan anføres at passivitet synes uforenelig med kravet til lojalitet i kontraktsforhold 
(lojalitetsprinsippet kan ha betydning for tolkningen også), slik at kandidatenes drøftelse her, som 



sagt, fort kan skli sammen med spørsmålet om Kirkerud hadde brutt lojalitetsplikten sin overfor 
Tastad. De kandidatene som ser dette poenget, bør honoreres for det. 
 
Kandidatene bør vise til at det eksisterer et generelt prinsipp om lojalitetsplikt i kontraktsforhold, 
og at prinsippet gjelder i alle fasene av et kontraktsforhold, jf Rt 1988  s 1078 (Skipsgaranti) på side 
1084. Denne avgjørelsen har kandidatene også i domssamlingen som er tillatt brukt til eksamen. 
Det er ventelig at kandidatene bruker rettspraksis, og fornuftlig og god bruk bør honoreres.   
 
Det kan være nærliggende å tolke Tastad slik at hun mener at Kirkerud ved sin handlemåte, ved å 
ikke ”å benytte retten”  til avbestilling overfor gryteprodusenten, brøt en forventing om lojalitet 
som har rettslig vern. Kandidatene bør kjenne til at brudd på prinsippet kan representere et 
kontraktsbrudd. Hvorvidt det foreligger brudd i vår sak, må drøftes konkret. Konsekvensen av 
brudd har Tastad anført at ”måtte lede til at hun uansett kunne avbestille grytene”. Jeg antar at 
hun må forstås slik at hun med det mener at et ev. brudd på lojalitetsplikten fører til at hun kunne 
fri seg fra kontrakten – uten å svare erstatning. 
 
Momenter i drøftelsen ved fastsettelsen av grensen mellom illojalitet (jf anførselen om at det var 
”illojalt av Marte å ikke benytte denne retten” og legitim ivaretakelse av egeninteresser, er  bl.a. at 
det må tas hensyn til hva som er rimelig å forvente av medkontrahenten. Se i denne 
sammenhengen bl.a. Rt 1984 s 28 på side 35.  Innholdet plikten må videre vurderes etter 
styrkeforholdet mellom partene, og forholdene for øvrig. Vurderingen må nødvendigvis bli konkret. 
Av relevante opplysninger i faktum er særlig at sms’en fra Tastad ble sendt før fire uker før 
leveringstiden. Samtidig må kandidatene se at dette ikke nødvendigvis er avgjørende, idet 
Kirkeruds interesse i å fastholde kjøpet overfor produsenten også må tas i betraktning (en må 
kunne legge til grunn at hun hadde beregnet seg en fortjeneste ved salget av grytene).   
 
Hvilket resultat kandidatene etter en drøftelse  her kommer til, antar jeg at også her er 
underordnet. Det avgjørende er hvordan de argumenterer og resonnerer ut fra faktum, og at det 
skjer på en ryddig måte. 
  
 

c. Konsekvensene av unnlatt plikt til overtagelse av grytene, krav på 

betaling/erstatning 

Kandidatene må finne frem til kjl § 51. Kandidatene må kjenne til at begrensningen i § 51 annet 
ledd bare gjelder for selvstendig mislighold av denne plikten. Er mislighold av overtakingsplikten 
kombinert med betalingsmislighold (som det vil være dersom Tastad ikke betaler), kan Kirkerud 
gjøre gjeldende beføyelsene i § 51 første ledd for det sistnevnte kontraktsbruddet.  
 
Partenes anførsler ligger ikke slik at at bestemmelsene i kjl §§ 76 og 77 om rett til salg for kjøperens 
regning og rett til bortskaffelse av tingen eller bestemmelsen i kjl § 55 om rett til å heve trenger å 
drøftes. 
 
Spørsmålene er i stedet om Kirkerud kan kreve hele kjøpesummen, eller bare det tapet hun var 
påført som følge av Tastads ”avbestilling”. Kandidatene må finne frem til kjl § 52 om selgers rett til 
å kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen 
betaler kjøpesummen.  Anførselen fra Tastad om at Kirkerud ”ikke kunne kreve hele kjøpesummen, 
bare det tapet som hun var påført som følge av ”avbestillingen””  kan med dette ikke føre frem. 
Drøftelsen her kan med fordel gjøres kort.  
 

 
  



6. DEL III – TVISTEN MELLOM LILLEVIK SPAREBANK OG ENOK  
 

Del III gjelder også sentralt stoff i pensum, som kandidatene også bør kjenne godt. Samtlige 
problemstillinger er dekket av det som det etter læringskravene for JUR 3000 kreves ”god 
forståelse for”, og det må derfor også her kreves en del av studentene på denne delen. 
 

a. Kunne banken si opp avtalen? 
 

i. Til anførselen om etablert selskapsforhold 
 
Det er naturlig at kandidatene starter med å si noe om Enoks anførsel om at det ”i realiteten var 
etablert at selskapsforhold” mellom ham og banken, og at banken ikke kunne trekke seg fra avtalen 
”på denne måten”. 
 
Selskapsbegrepet er ikke definert i norsk rett. Under sensormøtet kom det frem at mange 
kandidater ikke ser dette. Det viser dårlig forståelse. Teoretisk sett kan en se for seg at Enok mener 
at det er etablert et ansvarlig selskap, jf sel § 1-2 første ledd bokstav b. Kandidatene må i tilfelle 
drøfte sel. 1-1 sammenholdt med § 1-2 første ledd bokstav b) og vilkårene som er oppstilt der. De 
som får til en ryddig og god drøftelse her bør honoreres for det.  
 
Kandidatene bør være kjent med at det reiser seg en del avgrensningsproblemer i grenselandet for 
selskapsdefinisjonen i selskapsloven, og det praktiske her er spørsmålet om ”integrasjonskravet”, 
herunder om det er tale om et mer enkeltstående avtaleforhold/kontraktsforhold mellom Enok og 
banken.  
 
I den grad en mener at det er tale om et selskapsforhold blir det et spørsmål om adgang til 
uttreden, jf sel § 2-32. 
 
Avtalen er oppgitt å være kalt ”agentavtale” mellom partene. Jeg kan imidlertid ikke se at avtalen, 
slik den er beskrevet, ligger så nær opp til en agentavtale at det er naturlig å gi agenturloven 
analogisk anvendelse. Samtidig understreker jeg at det kanskje kan argumenteres for det motsatte 
syn. Betydningen av dette spørsmålet anser jeg uansett som underordnet, gitt partenes anførsler. I 
den grad noen studenter ser dette som et spørsmål, og klarer å få noe fornuftig ut av det, antar jeg 
at det bør honoreres. 
 
Under sensormøtet ble det opplyst at enkelte kandidater løser tvisten ved hjelp av 
kommisjonsloven og/eller husleieloven. Dette er feil som bør føre til trekk.  
 

 
ii. Tolkning av avtalen m.v. 

 
Legger en til grunn at det er tale om et kontraktsforhold blir spørsmålet om adgang til oppsigelse 
noe som må løses ut fra en konkret tolking av partenes avtale. Det er ikke gitt en konkret ordlyd i 
oppgaveteksten, men den er referert til i oppgavetekstens annet avsnitt. 
 
Det er ikke sagt noe om Enoks profesjonalitet eller lignende i oppgavens tekst. Som utgangspunkt 
antar jeg at kontrakten er inngått mellom profesjonelle parter som begge hadde kjennskap til det 
forretningsområdet som kontrakten gjelder, og at begge parter må kunne legges til grunn å ha hatt 
forutsetninger for å påse at kontrakten fikk et balansert forhold mellom rettigheter og forpliktelser.  
Kandidatene må kunne legge dette til grunn for tolkningen av avtalen mellom partene. Dersom de 
legger noe annet til grunn, bør de opplyse om det. 
 
Alminnelig avtaletolkning, herunder prinsippene for tolkningen, anses som kjent stoff, og det må 
forventes en hel del av studentene her. Det er ventelig at kandidatene bruker rettspraksis i 
drøftelsen.  De kandidatene som ikke behersker alminnelig avtaletolkning bør trekkes for det. 
 
Hvorvidt Enok skal gis medhold i at banken etter avtalen kunne si opp avtalen slik de gjorde eller 
ikke, anser jeg som underordnet for bedømmelsen av besvarelsen. Det bør legges vekt på 



kandidatenes drøftelser. 
 
Hvis avtalen ikke gir hjemmel for en rett til å si opp, blir spørsmålet om oppsigelsesrett likevel kan 
hjemles på annen måte. Det kan oppstilles en hovedregel om oppsigelsesrett i løpende forhold. Se i 
denne sammenhengen Hagstrøm: Obligasjonsrett (2. utgave) side 241. 
 
Kandidatene bør i alminnelighet se at oppsigelsesfristen må være rimelig lang etter forholdene. 
Hvor lang, må avgjøres konkret. 
 
De kandidatene som problematiserer om avtalen kan forstås slik at det må innfortolkes et krav til 
saklighet eller lignende, eventuelt om bankens oppsigelse kan settes til side i medhold av 
avtaleloven § 36 som urimelig, bør honoreres for det – i den grad de får til en forstandig drøftelse. 
Noen kandidater kan kanskje også tenkes å foreta analogislutninger fra husleieloven.  
 
 

b. Annet – utløsningskrav, vederlagskrav eller lignende 
 

Partenes anførsler legger ikke opp til en drøftelse av Enok kan kreve vederlag, erstatning eller 
lignende i forbindelse med bankens oppsigelse – og ev. i hvilket omfang. I den grad noen 
kandidater likevel skulle ta opp slike spørsmål, antar jeg at de som får noe ut av dette bør 
honoreres for det – samtidig som jeg antar at en ikke kan trekke for at dette ikke er drøftet. 
 

7. AVSLUTNING  

Store deler av oppgavene tester kandidatene i kjent lovstoff som kandidatene til dels kjenner fra 
kjøpsretten. Oppgavene er sentrale, og det bør derfor forventes en god del. Samtidig er det enkelte 
spørsmål, slik som forholdet til den alminnelige lojalitetsplikten, muligens mer krevende. Stoffet er 
imidlertid meget godt dekket i hovedlitteraturen.  
 
Det er vanskelig å trekke opp generelle veiledende regler ved bedømmelse av en besvarelse, idet 
prosessen for karakterfastsettelsen skjer konkret i hvert enkelt tilfelle.  
 
Kandidatenes besvarelser bør på vanlig måte vurderes ut fra resonnementene som presenteres, og 
sammenhengen mellom resonnementene og konklusjonene. Som tidligere nevnt, vil hvilke 
konklusjoner kandidatene kommer til gjennomgående være av mer underordnet betydning. Videre 
bør kandidatenes evne til å formidle stoffet på en metodisk god måte vurderes. Det er ofte her en 
ser store forskjeller på sterke og svakere kandidater. De kandidatene som innenfor rammen på 6 
timer også på en fornuftig måte disponerer og drøfter de spørsmålene oppgaven reiser, bør 
honoreres for det. 
 
Besvarelser som forsvarer A eller B kjennetegnes normalt av spørsmålene jevnt over er strukturert 
besvart i, dybden og bredden.  Kvaliteten på besvarelsen avgjør om kandidaten får A eller B. 
besvares meget godt, og det er ventelig at kandidatene viser god kjennskap og bruk av relevant 
rettspraksis. Det 
  
Skillet mellom B og C antas å som ligge på ”alminnelig bra/på det jevne”-drøftelser. Karakter må 
ellers settes ut fra en helhetsvurdering av kandidatenes prestasjoner 
 
Generelle rimelighetsdrøftelser uten rettslig forankring bøl ikke telle positivt, men snarere føre til 
trekk. Om besvarelsen alt i alt etterlater inntrykk av manglende evne til å finne frem til 
problemstillingene og grunnlaget for drøftelsene, vil kandidaten fort kunne kvalifisere til 
strykkarakter.  

 

Oslo, 27. mai 2013 

Bodil Kristine Høstmælingen 



 


