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DEL I PRAKTIKUM (4 TIMER) 
 
 
 
 
 
 

 
I utgangspunktet ligger de spørsmålene som oppgaven reiser, innenfor 
sentrale deler av pensum, så som spørsmålet om kontraktsbrudd 
(mangel), opplysnings- og undersøkelsesplikt, og heving. Det dreier seg 
dessuten om lovfestede rettsregler. Utfordringen for kandidatene består i 
å anvende disse reglene på en type kjøp som de naturlig nok ikke kan ha 
særlig kjennskap til. At enkelte kandidater viser en manglende forståelse 
for realitetene ved en virksomhetsoverdragelse, bør derfor ikke føre til for 
stort trekk. Det sentrale er at kandidatene finner fram til de relevante 
rettsreglene og ut fra sine forutsetninger anvender disse på en forsvarlig 
måte. 

 
Ved karaktergivningen bør sensorene som ellers legge særlig vekt på 
følgende forhold: 

 

 

- Kandidatenes evne til klare problemformuleringer 
- Kandidatenes overordnede forståelse av logikken i de systemene 

som skal anvendes, f eks forholdet mellom subjektive og objektive 
mangelsregler 

- Kandidatenes evne til å anvende kjøpslovens generelle regler på 
det eksisterende faktum i oppgaven 

 
For øvrig skal kandidatenes resonnementer på vanlig måte telle langt mer 
enn deres konklusjoner, med mindre det dreier seg om uskjønnsomme 
standpunkter. 

 
 
 

1 INNLEDNING 
1.1 TVISTEN 

 
Lillevik Sparebank forhandler rent faktisk med Marte Kirkerud om kjøp av 
virksomheten siden hun er eier av firmaet, men avtalen inngås mellom 
Sparebanken (som kjøper) og Fjordgløtt AS (som selger). Det er derfor 
disse som er parter i tvisten, og dette er gjort klart i oppgaveteksten. Salget 
kunne også vært gjennomført ved at Marte Kirkerud solgte alle aksjene 
sine i Fjordgløtt AS, men dette ble ikke gjort. 
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Salget omfattet «innmaten» i firmaet (ikke aksjene). Dette er et 
sammensatt formueskompleks som blant annet består av 
eiendomsmeglervirksomheten, leiekontrakt, ansettelseskontrakter, mv. 

 
Tvisten gjelder spørsmålet om Lillevik Sparebank har rett til å heve 
avtalen med Fjordgløtt AS. 

 

 

1.2 BAKGRUNNSRETTEN – KJØPSLOVEN 

 
I oppgaven heter det følgende: «Fjordgløtt AS aksepterte at kjøpsloven 
regulerte salget av virksomheten …» 

 
Med dette utsagnet må det være fullt akseptabelt at kandidatene uten 
videre legger til grunn at kjøpsloven kommer til anvendelse. 

 
Dersom det gås inn på spørsmålet om bakgrunnsretten, må det tas 
utgangspunkt i kjl § 1 som forutsetter at kjøpsloven kommer til 
anvendelse på salg av alle formuesverdier som ikke er unntatt fra loven. I 
foreliggende sak gjelder det salg av «innmaten», se ovenfor. Dette er 
formuesverdier i kjøpslovens forstand. Det kan for øvrig nevnes at selv 
om avtalen hadde gjeldt salg av alle aksjene i Fjordgløtt AS, ville 
kjøpsloven kommet til anvendelse. 

 
 
 

2 KONTRAKTSBRUDD (MANGEL) 
2.1 INNLEDNING 

 
Et grunnvilkår for å kunne heve en kjøpsavtale er at det foreligger et 
kontraktsbrudd. 

 
Lillevik Sparebank påberoper seg et stort krav som er rettet mot Marte 
Kirkerud. Lillevik Sparebank mener at dette kravet «hadde negativ 
betydning for deres renommé og dermed for verdien av virksomheten». 

 
I oppgaven trekker Lillevik Sparebank også fram at «eiendomsmarkedet 
var på vei nedover, og at eiendomsmeglerbransjen derfor ikke var så 
lukrativ». Dette gjøres imidlertid ikke til noe poeng i selve 
mangelsargumentasjonen til banken, men kandidatene kan ikke trekkes 
for å gå inn på disse forholdene (som klart nok ikke fører fram). 

 

 

Tvisten reiser tre problemstillinger rundt mangelsspørsmålet: 
- Mangelsgrunnlaget 

o Opplysningsplikten til selger 
o Kravet til vanlig god vare 



Sensorveiledning: JUS3111 og JUR3000P vår 2014 5  

 
- Undersøkelsesplikten til kjøper 
- Reklamasjonsplikten 

 
2.2 MANGELSGRUNNLAGET 

2.2.1 Opplysningsplikten 
 

Partene tar uttrykkelig opp spørsmålet om informasjonsplikt for selger, og 
det er derfor naturlig å starte med denne anførselen. 

 

 

Kjøpslovens regler om opplysningsplikt finner vi i kjl § 19 (1)(b). 
Bestemmelsen gjelder i utgangspunktet bare for «som den er»-salg, men 
det er alminnelig antatt at den får tilsvarende anvendelse i andre 
kjøpsforhold. Noen særlig hjelp av Rt-2002-1110 Bodumdommen får ikke 
kandidatene siden tvisten her ble løst på et annet grunnlag, se nedenfor 
om kravet til vanlig god vare/berettiget forventning. 

 
Reglene om opplysningsplikt inneholder ett subjektivt og to objektive 
elementer. 

 

 

Når det gjelder det subjektive elementet – måtte kjenne til» – er dette klart 
nok oppfylt siden Marte Kirkerud hadde faktisk kunnskap om søksmålet. 
Det kan nevnes at Fjordgløtt AS må identifiseres med kunnskapen til 
Marte Kirkerud, jf synspunktene i Rt-2002-696 NEBB-tomta, se side 702- 
703. 

 
Det er de to objektive vilkårene – «vesentlig forhold» og «grunn til å rekne 
med å få» – som skaper tvil. Vilkårene må leses i sammenheng. 

 

 

Kandidatene må trekke fram forhold som kan tale for eller i mot at Marte 
Kirkerud på vegne av selskapet skulle ha gitt informasjon om søksmålet. 
Argumenter for opplysningsplikt er at det gjaldt et stort krav som angikk 
kjernevirksomheten til selskapet, og at Marte Kirkerud vel skulle lede 
virksomheten også videre. Hun ble dessuten særlig oppfordret til å gi 
informasjon av banken. Motargumentet er at kravet kan virke noe søkt, 
Marte Kirkerud opplevde det som «surrealistisk», og at skaden var 
tidsbegrenset. Det dreide seg også om et indirekte økonomisk tap 
(omdømmetap); det umiddelbare kravet var det i tilfelle Marte Kirkerud 
som var ansvarlig for. 

 
Konklusjon: Mye kan tyde på at det burde vært gitt opplysninger om 
søksmålet, men andre løsninger må godtas. 

 

 

2.2.2 Kravet til vanlig god vare og kjøpers berettigede forventninger 
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En annen innfallsvinkel til mangelsspørsmålet er å ta utgangspunkt i 
kjøpslovens regler for varens egenskaper, jf kapittel IV, supplert med 
alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Det synes å være denne 
innfallsvinkelen som ble benyttet i Rt-2002-1110 Bodumdommen, se side 
1118 flg. 

 
Avtalen mellom partene sier ikke noe uttrykkelig om søksmål eller 
lignende, slik at reglene i kjl § 17 (1) og § 18 ikke får direkte anvendelse. 

 

 

Det stilles imidlertid opp krav om at en vare skal være av vanlig god 
kvalitet og passe for sitt formål, jf Rt-1988-774 Videospillerdommen og kjl 
§ 17 (2) a) og b)/husll § 2-2 andre ledd a) og b). Disse normene er 
objektive og gjelder uavhengig av om debitor kan bebreides. De gir 
dermed uttrykk for såkalte resultatforpliktelser. Når det gjelder kjøp av 
individuelle formuesgoder, vil normene til en viss grad måtte 
individualiseres. Man kan da snakke om hvilke berettigede forventinger 
kjøper hadde til formuesgodene i den aktuelle sak. 

 
Når kandidatene drøfter den nedre terskelen for akseptabel vare, er det 
viktig å få fram at det alltid er knyttet betydelig risiko til kjøp av en 
virksomhet. I Rt-2002-1110 Bodumdommen, se side 1118, framholdes at 
«Et langt stykke på vei må partene bære risikoen for egne forutsetninger, 
også hvor forutsetningene er klare nok for motparten.» Eksempelvis måtte 
Lillevik Sparebank klart nok bære risikoen for at «eiendomsmarkedet var 
på vei nedover, og at eiendomsmeglerbransjen derfor ikke var så 
lukrativ». 

 
Mange av de samme argumentene som benyttes under spørsmålet om 
opplysningsplikten, kan anvendes i forhold til de rent objektive normene. 
Et poeng kan være at siden normene er rent objektive, skal det kanskje 
mer til for å fastslå at det foreligger en mangel enn der selger (sterkt) kan 
bebreides. 

 

 

I Rt-2002-1110 Bodumdommen, se side 1119, lar Høyesterett det være 
avgjørende at det forelå «en betydelig risiko for at man ikke ville få dekket 
fordringen [på ca 2,1 millioner kroner]». I forliggende sak dreier det seg 
om et omdømmetap. 

 
Konklusjon: Det er mer uklart om det foreligger en mangel under denne 
rettslige synsvinkelen. 

 
Forholdet mellom de to mangelsgrunnlagene: Det skal nevnes at hvorvidt man 
benytter en subjektiv eller en objektiv mangelsinnsigelse, kan få betydning 
for bankens undersøkelsesplikt, se straks nedenfor. Valg av 
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mangelgrunnlag vil også kunne virke inn på spørsmålet om heving av 
avtalen. 

 

 

2.3 BANKENS SUBJEKTIVE FORHOLD 

2.3.1 Kjøpers risiko etter kjl § 20 
 

Kjøpers subjektive forhold ved avtaleinngåelsen er regulert i kjl § 20. 
Bestemmelsen er to-delt (når det ses bort fra særregelen i tredje ledd). 
Basisregelen finner vi i første ledd og inneholder et «måtte kjenne til»- 
krav. Et strengere krav til kjøperen er inntatt i andre ledd, som inneholder 
en regulær undersøkelsesplikt – «burde ha oppdaget ved undersøkelsen». 

 
Det første kandidatene må ta standpunkt til, er hvilke av de to 
bestemmelsene som kommer til anvendelse. Fjordgløtt AS anfører at 
kjøpere har undersøkelsesplikt, og det må da være kjl § 20 andre ledd som 
påberopes. 

 

 

For at andre ledd om forundersøkelse skal komme til anvendelse, må enten 
kjøper faktisk ha foretatt en undersøkelse eller ha unnlatt å etterkomme 
selgers oppfordring om å undersøke. I foreliggende sak er det ingen 
opplysninger som tilsier at disse betingelsene er oppfylt. Muligens kan det 
anføres at undersøkelser er så vanlig ved overdragelser av virksomhet at 
det følger av «handelsbruk eller annen sedvane», men dette er diskutabelt. 
I Rt-2002-1110 Bodumdommen ble ikke undersøkelsesplikten etter kjl § 20 
andre ledd benyttet. 

 
Når det gjelder basisregelen i kjl § 20 første ledd, er det sentrale 
spørsmålet om Lillevik Sparebank «måtte kjenne til» kravet mot Marte 
Kirkerud. (Det må uten videre kunne legges til grunn at banken ikke 
hadde faktisk kunnskap om forholdet.) Høyesterett har tolket regelen 
normativt; det avgjørende er ikke hva kjøper faktisk hadde innsikt i, men 
om han hadde «noen rimelig unnskyldningsgrunn for å være uvitende om 
forholdet», jf Rt-2002-1110 Bodumdommen, se side 1120, og Rt-2002-696 
Nebbtomta, se side702. Gode kandidater vil påpeke at normen er ment å 
være mindre streng enn den som følger av en burde-regel: Forholdet må 
ligge mer i dagen. Man kan også uttrykke dette slik at «måtte kjenne til»- 
kravet representerer en svakt normativ regel. Denne nyansen kommer 
ikke så godt fram i uttrykksmåten som er benyttet i forarbeidene («rimelig 
unnskyldningsgrunn» osv). 

 
At det er vanlig å undersøke ved denne type transaksjoner, kan bidra til å 
stille noe strengere krav til Lillevik Sparebank enn ellers. 

 

 

Det påpekes tre forhold som alle må kommenteres: 
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- Banken kjente til at det var problemer i Havgapet-prosjektet fordi 

det hadde stått om kvikkleiren i avisen tidligere. 
- Hans Tastad var kunde i banken, og banken visste han hadde tapt 

penger. 
- Banken måtte se av reklameplakater at Marte Kirkerud var megler i 

prosjektet, og banken burde da skjønt at her kunne det bli 
problemer. 

 

 

Konklusjon: Ingen av forholdene, verken enkeltvis eller samlet, synes å 
etablere en så nærliggende slutning om kravet mot Marte Kirkerud at 
vilkåret om «måtte kjenne til» i kjl § 20 første ledd er oppfylt. Kandidater 
som vurderer bankens forhold i lys av en regulær undersøkelsesplikt, vil 
kunne komme til en annen konklusjon. 

 
2.3.2 Unntak fra risikoen 

 
Dersom kandidaten kommer til at bankens subjektive forhold rammes av 
kjl § 20, må det drøftes om bestemmelsen suspenderes som følge av 
anliggender hos Fjordgløtt AS. 

 

 

a) Kjl § 20 første ledd 
 

Hvis Lillevik Sparebank anses å «måtte kjenne til» søksmålet mot Marte 
Kirkerud, ser man at denne bestemmelsen ikke inneholder noe unntak fra 
risikooverføringen ved brudd på opplysningsplikten hos selger. 

 
Her skiller kjøpsloven seg fra de andre kontraktslovene, se eksempelvis 
avhl § 3-10 siste ledd. 

 
Siden kjl § 20 første ledd tross alt er normativ, vil likevel de forhold som 
etablerer et unntak fra andre ledd kunne få innvirkning på vurderingen. 

 

 

b) Kjl § 20 andre ledd 
 

Derimot inneholder kjl § 20 andre ledd følgende unntaksregel: «med 
mindre selgeren har handlet grovt aktløst eller for øvrig i strid med 
redelighet og god tro». 

 

 

Om denne bestemmelsen heter det følgende i Ot prp nr 80 (1986–87) side 
63 høyre spalte: «Den nye formuleringen innebærer for det første at 
henvisningen til selgerens opplysningsplikt er sløyfet. I praksis antas 
brudd på denne plikten som regel å bli dekket av alternativet ‘redelighet 
og god tro’ slik dette må forsås i loven her.» 
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2.4 REKLAMASJONSPLIKTEN 

2.4.1 Kravet om nøytral reklamasjon 
 

En kjøper må reklamere på mangelen innen rimelig tid for ikke å tape 
retten til å påberope seg forholdet, jf kjl § 32. Det dreier seg om en såkalt 
nøytral reklamasjon. 

 

 

Selve meldingen til selger må innebære at kjøper gjør mangelen gjeldende, 
se tolkingen av begrepet i Rt-2012-1779 Hydro Aluminium. Dommen er 
ikke helt enkelt å lese, og ofte anvendes den for strengt. Spørsmålet er om 
bankens henvendelse til Marte Kirkerud for å få henne til å redegjøre for 
saken, kan anses som en reklamasjon. 

 
Oppstarttidspunktet er normativt; når burde kjøper ha oppdaget 
mangelen. Kandidatene må makte å bringe inn kjøpers undersøkelsesplikt 
etter kjl § 31. 

 
Lengden på fristen er «innen rimelig tid». Dette blir temmelig 
skjønnsmessig, og Rt-2010-103 As is-dommen gir liten veiledning for kjøp 
av denne typen. 

 
Konklusjon: Henvendelsen til Marte Kirkerud kan trolig ikke anses som en 
reklamasjon, og Lillevik Sparebank synes da å ha oversittet fristen etter kjl 
§ 32 første ledd. 

 
2.4.2 Unntak fra reklamasjonsplikten 

 
Det gjelder imidlertid et unntak fra reklamasjonsplikten dersom «selgeren 
har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god 
tro», jf kjl § 33. Forholdet til selgers opplysningsplikt må her drøftes, se 
nedenfor om tolkningen av den tilsvarende formuleringen i kjl § 20 andre 
ledd. 

 
 
 

3 HEVING 
3.1 HOVEDVILKÅRET OM VESENTLIG KONTRAKTSBRUDD 

Hjemmelen for å heve et kjøp som følge av mangel, finner vi i kjl § 39. 

Hovedvilkåret for å heve er at mangelen medfører «vesentlig 
kontraktsbrudd». Om innholdet av dette skjønnskriteriet sies det følgende 
i Rt-1998-1510 Ekte hussopp, se side 1518 (se også Rt-199-408 
Garasjedommen, se side 421): 
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«Svaret beror etter alminnelige kontraktsrettslige regler på om 
kontraktsbruddet etter en helhetsvurdering må betegnes som vesentlig. 
Vesentlig er kontraktsbruddet hvis det har gitt kjøperne en rimelig 
grunn for - etter at kjøpekontrakten er gjennomført fra begge sider - å si 
seg løst fra kontrakten, slik at de gjensidige ytelser skal tilbakeføres. 
Ved helhetsvurderingen må det etter min mening legges vekt på om et 
prisavslag, som alternativ til hevning, vil kunne gjenopprette de 
økonomiske konsekvensene av kontraktsbruddet og også gi en adekvat 
reaksjon mot det kontraktsbruddet som foreligger.» 

 
Kandidatene må deretter foreta en konkret vurdering av foreliggende sak 
og trekke fram momenter for og i mot heving. 

 
- Det er vanlig å starte med det objektive avviket. Her må det 

presiseres at det ikke dreier seg om et krav rettet mot banken, men 
et mer indirekte omdømmetap. 

- Betydningen av kontraktsbruddet for Lillevik Sparebank er likevel 
det sentrale. Usikkerhet med hensyn til hvor stor effekten er og når 
omdømmetapet opphører. 

- Spørsmålet om alternative sanksjoner, så som prisavslag. 
- Brudd på en opplysningsplikt trekker i retning av heving. 
- Hvor lang tid som har gått, se framhevelsen av dette momentet i 

Rt-1999-408. 
 

Konklusjon: Når det først foreligger en mangel i denne type transaksjoner, 
vil det gjerne også være adgang til å heve. Særlig gjelder nok dette ved 
brudd på opplysningsplikten, se Rt-2002-1110 Bodumdommen. 

 

 

3.2 TILLEGGSVILKÅRET OM RESTITUSJON 

 
I utgangspunktet utløser heving en restitusjonsplikt for kjøper, se kjl § 64 
andre ledd («kan det mottatte kreves tilbakeført») og kjl § 66 første ledd 
(«bare dersom han leverer tingen tilbake i vesentlig samme stand og 
mengde som han mottok den»). 

 
Det gjøres imidlertid betydelige unntak fra dette utgangspunktet i kjl § 66 
første ledd andre punkt. Hovedspørsmålet er om noen av disse unntakene 
kommer til anvendelse i foreliggende sak. 

 
For så vidt gjelder de to ansatte som sluttet, og oppsigelse av 
leiekontrakten, kan disse forholdene ikke sies forårsaket av Lillevik 
Sparebank. Dermed kommer unntaksregelen i bokstav a til anvendelse, se 
særlig alternativet «annet forhold som ikke beror på kjøperen», men også 
første alternativ «tingens egen beskaffenhet» kan anvendes. 
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Når det gjelder møblene, var det banken selv som kvittet seg med disse. I 
en slik situasjon må det undersøkes om unntaksregelen i bokstav c kan 
benyttes. Kandidatene må se at det er to vilkår: «forbrukt eller forandret 
av kjøperen under forutsatt bruk» og det subjektive kravet «før han 
oppdaget eller burde ha oppdaget den mangelen som er årsak til 
avvisning». Sistnevnte vilkår kan by på problemer avhengig av 
oppdagelsestidspunktet. Hvis vilkåret i bokstav c ikke er oppfylt, må det 
likevel drøftes om man kan si at tingen kan leveres tilbake i «vesentlig 
samme stand og mengde». I denne sammenhengen kan det også komme 
på tale og nevne erstatningsregelen i kjl § 66 andre ledd. 

 
Konklusjon: Kravet om restitusjon stenger i foreliggende sak ikke for 
heving. 

 

 

3.3 REKLAMASJONSPLIKTEN 

3.3.1 Kravet om spesifisert reklamasjon 
 

Det framgår av kjl § 39 andre ledd at kjøperen må gi en såkalt spesifisert 
reklamasjon om hevingsbeføyelsen innen «rimelig tid etter at han fikk 
eller burde ha fått kjennskap til mangelen». 

 
En illustrerende dom om anvendelse av denne regelen (i realiteten en 
obiteruttalelse) finner vi i Rt-1999-408 Garasjedommen, se side 422. 

 

 

3.3.2 Unntak fra reklamasjonsplikten 
 

Plikten til spesifisert reklamasjon inneholder imidlertid samme unntak 
som plikten til nøytralreklamasjon: «Dette gjelder likevel ikke dersom 
selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og 
god tro.» Forholdet til selgers opplysningsplikt må her tas opp, se ovenfor 
om tolkningen av dette unntaket i forhold til kjl § 20 andre ledd. 
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DEL 2 TEORI (2 TIMER) 
1 LÆRINGSKRAV OG LITTERATUR 

 
Når det gjelder misligholdt opplysningsplikt som ugyldighetsgrunn, er 
dette temaet behandlet følgende steder: 

 

 

Avtalerett: 
- Jo Hov og Alf Petter Høgberg, Alminnelig avtalerett, Oslo 2009, 

punkt 14.3.8.4 Fortielse – opplysningsplikt 
- Geir Woxholth, Avtalerett, 8. utg, Oslo 2012, punkt 9.6 

 
Obligasjonsrett I: 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2 utg, Oslo2011, punkt 5.5 
Betydningen for forpliktelsens innhold av debitors unnlatelser av å 
gi opplysninger (misligholdt opplysningsplikt) 

 
Det kreves god forståelse av temaet. 

 
 
 

2 PROBLEMSTILLINGEN 
 

Oppgaveteksten synes å forutsette at det foreligger brudd på den 
kontraktsrettslige opplysningsplikten. Spørsmålet er da om den annen 
part i stedet for å påberope seg kontraktsbrudd, kan gjøre en 
ugyldighetsinnsigelse gjeldende. 

 
Her må man nok likevel tillate ulike måter å tolke oppgaven på.   

 
 
 

3 INNHOLD 
 

En måte å besvare oppgaven på, er ved fremstilling av den avtalerettslige 
lære om misligholdt opplysningsplikt som grunnlag for ugyldighet. 

 
En annen måte å besvare oppgaven er ved å fokusere på sammenhengen 
mellom den avtalerettslige og kontraktsrettslige lære om 
opplysningsplikt. I det følgende er det denne fremgangsmåte som særlig 
står i fokus, men den er altså ikke den eneste. 

 
Opplysningsplikt som ugyldighetsgrunn, er tradisjonelt knyttet til avtl § 
33. Etter vedtakelse av generalklausulen i nordisk rett må det være 
berettiget også å trekke inn avtl § 36. 
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Hagstrøm, side 149, antar at «prinsippene om opplysningsplikt, slik disse 
er utformet med utgangspunkt i ugyldighetsregelen i avtaleloven § 33, er 
sammenfallende med prinsippene om opplysningsplikt som konstituerer 
mislighold, fordi det dreier seg om samme forhold …» 

 
Jo Hov og Alf Petter Høgberg, side 388, sier i tråd med dette at «I det store 
og hele må en derfor gå ut fra at vilkårene for at en kontraktspart skal 
bære opplysningsrisikoen, er de samme etter avtl. § 33 som etter 
kontraktslovgivningen. Det vil altså si at dersom vilkårene for å påstå en 
avtale kjent ugyldig er til stede, så kan en også gjøre mangelskrav 
gjeldende – og omvendt.» 

 
Dette kan være et utgangspunkt for en sammenligning mellom de tre 
hovedelementene i opplysningslæren. Ved denne sammenligningen vil 
det kunne være bedre å ta utgangspunkt f eks i avhl § 3-7 enn kjl § 19 
første ledd bokstav b. 

 

 

- «Omstendighet» kontra «omstende» 
- «Maa antages at han kjente til» (evt burde) kontra «måtte kjenne til» 
- «Vilde stride mot redelighet og god tro» kontra «grunn til å rekne 

med å få» 
 

Hagstrøms tese er ikke udiskutabel. Ugyldighet fører til at avtalen som 
sådan faller bort mens brudd på opplysningspliktet bare konstituerer en 
mangel. Kandidatene bør få frem denne forskjellen. 

 

 

I kjøpsforhold er det grunn til å tro at forskjellene mellom de to 
rettsprinsippene er minst. Det skyldes at kjl § 19 første ledd bokstav b 
opererer med en vesentlighetsterskel. Dermed vil brudd på 
opplysningsplikten normalt kunne lede til heving. Ser vi derimot på de 
øvrige lovene, herunder avhl § 3-7, og det som må antas å være det 
alminnelige kontraktsrettslige prinsippet, stilles det ikke noe vilkår om 
vesentlighet. Dermed kan det argumenteres med at den kontraktsrettslige 
plikten har en lavere terskel enn den avtalerettslige. Det bør kreves mer 
for å kullkaste en hel avtale enn f eks å kreve prisavslag. En eventuell 
forskjell må forankres i en ulik tolkning av redelighetsvilkåret i avtl § 33 
kontra «rekne med å få»-vilkåret i kontraktsretten. 

Hvor mye kandidatene får ut av dette, er nok høyst usikkert. 

En avansert problemstilling i denne sammenhengen er om 
ugyldighetsinnsigelsen konsumeres av misligholdsreglene. Dette 
spørsmålet drøftes av Hagstrøm i petit, og jeg tror ikke vi kan forvente – 
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eller forlange – noe av kandidatene her. De som ser problemet og får noe 
ut av det, må imidlertid premieres. 

 

 
 
 
 

Lasse Simonsen 
 

Noen kandidater har identifisert konflikten mellom Hans Tastad og Marte 
Kirkerud som en av oppgavens konflikter som skal underlegges drøftelse. 
Dette anses i utgangspunktet som lite skjønnsomt, men det skal i seg selv 
bare i begrenset grad trekkes for dette. Synspunktet er at studentene i 
tilstrekkelig grad «straffer» seg selv ved å fremstille noe oppgaven ikke 
etterspør. 


