
 
 

 
 
 
 
 

SENSORVEILEDNING 
 

DET JURIDISKE FAKULTET I OSLO 

EKSAMEN PRAKTIKUM, VÅR 2014 – FORMUERETT 

 
0. INNLEDENDE ORD 

 
Oppgaven er sentrert omkring diverse tredjepersonkonflikter i løsøre. Det er tale om 

hjemmelskonflikter og suksesjonskonflikter i flere ledd, og om ulike typer av erverv. 

Oppgaven reiser også enkelte inter-partes spørsmål, slik som gyldighet av avtale og grunnlag 

for hevning/oppgjørsrestitusjon. 

 
Kandidatene skal ikke problematisere prosessuelle forhold som partsevne osv. (hvilket for 

øvrig er uproblematiske forhold i oppgaven). 
 

 
DEL I 

 
1. TVISTEN TRANGVIK TURN MOT SYD 

 
Det er tale om en hjemmelskonflikt, hvor mynten først er solgt fra Trangvik Turn til Ås, 

hvoretter Ås har solgt mynten til Syd. Trangvik Turn gjør gjeldende et vindikasjonskrav 

overfor Syd. 

1.1 Er avtalen mellom Trangvik Turn og Ås ugyldig? 

Innledning 

Trangvik Turn fremmer et ugyldighetskrav overfor Syd, idet det neppe finnes noe annet 

grunnlag for Trangvik Turn til å kreve mynten tilbake. Det er viktig at kandidatene 

umiddelbart ser at gyldighetsspørsmålet må drøftes før det eventuelt blir spørsmål om 

ekstinksjon. Hvis avtalen mellom Trangvik Turn og Ås er gyldig, så er Syds erverv avledet 

(derivativt), og Trangvik Turn taper av den grunn overfor Syd (og overfor Ås for den saks 

skyld). Det oppstår da intet ekstinksjonsspørsmål. Ekstinksjonsspørsmålet forutsetter at 

Trangvik Turn har en ugyldighetsinnsigelse i behold. Eller sagt på en annen måte: Den 

eventuelle ekstinksjon på Syds hånd gjelder den ugyldighet som måtte foreligge i 

avtaleforholdet mellom Trangvik Turn og Ås. 
 

Det er viktig at kandidatene har disse forutsetningene for problemstillingene klart for seg. Det 

vil være en grov feil å drøfte ekstinksjon under det premiss at avtalen mellom Trangvik Turn 

og Ås er gyldig. Ekstinksjon som problemstilling må da drøftes subsidiært, og det må komme 

frem at ekstinksjon drøftes under den forutsetning at avtalen mellom Trangvik Turn og Ås er 

ugyldig. Ekstinksjon må naturligvis drøftes uavhengig av kandidatenes konklusjon på 

gyldighetsspørsmålet, men det er altså viktig at forutsetningen for drøftelsen kommer til 

uttrykk. 
 

Gyldighetsspørsmålet 
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Aktuell bestemmelse er avtaleloven § 33, eventuelt § 36. Etter min mening bør drøftelsen i 

første rekke knyttes til rettsstridskriteriet i avtaleloven § 33. Det bør medføre et lite trekk hvis 

kandidatene kun tar opp avtaleloven § 36. Noen kandidater vil kanskje berøre avtaleloven 

§ 30, men etter mitt syn kan det ikke være tale om svik her (Ås kan vel ikke sies å ha fremkalt 

villfarelsen selv om han tilsynelatende var opptatt av boksen). 

 
Problemstillingen, som oppgaveteksten penser kandidaten inn på, er hvorvidt Ås har opptrådt 

illojalt eller uredelig (”stride mot redelighet eller god tro”) ved å utnytte selgers villfarelse om 

salgsgjenstandens verdi (kanskje endog utnyttelse av selgers villfarelse om hva som ble solgt, 

noe mer om dette nedenfor). Det er et pluss om kandidatene får frem at dette er et spørsmål om 

rekkevidden av lojalitetsplikt i kontraktsforhold, og i vårt tilfelle et spørsmål om lojalitetsplikt i 

forbindelse med selve kontraktsinngåelsen. Det nærmere innhold i lojalitetsstandarden er i stor 

grad domstolsskapt og således ulovfestet. Poenget med en slik presisering er å få frem at 

lojalitetsplikten i forbindelse med selve kontraktsinngåelsen i det store og hele er mer 

beskjeden enn den gjensidige lojalitetsplikt som kan funderes i kontraktsforholdet etter at 

avtale er inngått. 

 
Kandidatene bør få frem det klare utgangspunkt: Hver part bærer risikoen for egne 

forutsetninger. Dette utgangspunkt tilsier at Trangvik Turn ikke kan beklage seg over 

salgssummen. Salgssummen er for øvrig satt av Trangvik Turn selv ved sin representant. Til 

dette kommer at loppemarked vel typisk er en setting hvor det er ment å være mulig å gjøre 

gode handler, kanskje til og med ”kupp”. Arrangøren av loppemarkedet vil på sin side i det 

store og hele ha mottatt alle tingene vederlagsfritt mot henting, slik formodentlig også er 

situasjonen for Trangvik Turn. (I parentes bemerket kan det sies at Trangvik Turn egentlig 

målbærer Kirkeruds innsigelser – eventuelt innsigelser fra Strøms dødsbo – om bristende 

forutsetninger for myntgaven til loppemarkedet.) 

 
Det kan reises spørsmål om det et sted skal trekkes opp en grense for hva som kan anses som 

akseptabel ubalanse mellom salgssum og verdi. Det er vanskelig å kvantifisere en slik grense, 

og det er selvsagt lov å gjøre en god handel. Det er lov å gjøre en god handel også når kjøper 

forstår at selger er ukjent med at han tilbyr varen til underpris. Grensedragningen vil trolig 

måtte bero på en utpreget konkret vurdering, hvor det formodentlig må stå sentralt hvilke 

forutsetninger partene har lagt til grunn og deres profesjonalitet. 

 
I vår sak må et viktig moment i favør av Trangvik Turn være at det for Peder Ås må ha 

fremstått som åpenbart at selger ikke hadde anelse om at mynten hadde verdi overhodet. Ut 

fra opplysningene i faktum ser det endog ut til at salgsrepresentanten mente å selge en boks, 

og det var Ås selv som la opp til et slikt fokus ved å etterspørre prisen for ”boksen med det 

rare i”. Iallfall da selgeren satte prisen på grunnlag av boksens beskaffenhet må det ha 

forekommet klart for Ås at selger ikke forsto hva han solgte, eller hvor Ås’ interesse lå. Ås 

har således selv på et vis bidratt til å henlede oppmerksomheten bort fra mynten. Dette kan 

sies å være sleipt eller mindre aktverdig av Ås, men kan neppe anses som så grovt som 

svikfullt etter avtaleloven § 30. Men det kan anses som rettsstridig etter avtaleloven § 33. 

 
Trangvik Turn mener å ha krav på et særskilt vern fordi de baserer seg på gaver fra dødsboer 

og medlemmenes frivillige innsats. Argumentet synes å referere seg til en 

rimelighetsbetraktning på grunnlag av at giverne må ha ment å begunstige Trangvik Turn. Jeg 
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er usikker på hvor sterkt argumentet er. Dersom Trangvik Turn hadde betalt for tingene de 

fikk, eller hadde betalt medlemmene for innsatsen, så hadde vel situasjonen ha vært enda 

verre for foreningen. 

 
Jeg antar at de fleste av kandidatene vil ha mest sympati med Trangvik Turn, og det er greit. 

Konklusjonen må anses åpen. 

1.2 Forutsatt ugyldighet: Kan Syd ekstingvere ugyldighetsinnsigelsen? 

 
Oversikt 
Det er tale om kjøp av løsøre og aktuell lov er godtroervervloven nr. 37/1978. Kandidatene 

kan raskt slå fast at det foreligger avtale (kjøp) hos legitimert selger (besittelse), hvorved 

hovedspørsmålet er hvorvidt Syd er i god tro. Her er det en del å drøfte, særlig fordi Syd synes 

å ha fått kjennskap til de aktuelle forhold forut for sikringsakten, jf. nærmere nedenfor. 

 
Syds anførsel om at han skulle stå i en særstilling fordi han angivelig skal ha betalt overpris 

kan uten videre tilbakevises. Videre er det uriktig når han påstår at tilbakeføring forutsetter 

refusjon av kjøpesummen. Hvis det først foreligger et vindikasjonskrav for Trangvik Turn, så 

er det i norsk rett ikke tale om et utløsningskrav med mindre det er tale om et vindikasjonskrav 

som kan gjøres gjeldende mot godtroende mottaker etter godtroervervloven 

§ 2, jf. § 3 nr. 2. Imidlertid kan Trangvik Turn ikke påberope seg unntakene i 

godtroervervloven § 2 (”tyveri- og museumsunntakene”). 

 
Hvis noen kandidat skulle reise spørsmålet om Trangvik Turn kan basere sitt krav på at det er tale 

om en mulig museumsgjenstand, bør kandidaten raskt se at formålet med 

vindikasjonsbestemmelsen i godtroervervloven § 2 nr. 2 er å få den aktuelle gjenstand returnert til 

museet. Bestemmelsen i § 2 nr. 2 har neppe noen plass i konflikter som ikke vedrører vindikasjon 

til det aktuelle museum/utstilling. 

 
Det er derfor et spørsmål om enten-eller. Enten vindiserer Trangvik Turn (uten å måtte ”betale 

ut” Syd), eller Syd ekstingverer. Syds eventuelle beklagelse over å måtte gi fra seg mynten etter 

å ha betalt for den, er et anliggende mellom Syd og Ås (hvilket ikke er tema i oppgaven). 

 
Det må sies noe om Syds anførsel om at vindikasjonskravet er for sent fremsatt. Slike 

bortfallsgrunner kan det disposisjonsmessig være en fordel å rydde av veien først. Men det er 

selvsagt greit om kandidatene tar det til slutt i drøftelsen. 
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Er det eventuelle vindikasjonskravet foreldet/ prekludert? 
Faktum angir intet om hva Syd baserer sin innsigelse på. Formodentlig har han 

reaksjonskravet i godtroervervloven § 3 nr. 1 i tankene. Det heter her at krav (om vindikasjon) 

mot godtroende mottaker må fremsettes ”uten ugrunnet opphold” etter at eier (H) mottok eller 

burde ha ervervet seg den nødvendige kunnskap for å fremsette kravet. Det sentrale stikkord 

er ”godtroende” mottaker. Lovteksten burde ha hatt en henvisning til § 2 fordi vi står jo overfor 

en lov som i første rekke gir ekstinksjonsgrunnlag for godtroende avtalerverver. 

Utløsningsregelen i § 3 gjelder som nevnt ovenfor kun for de særskilte vindikasjonsunntakene i 

§ 2 (eller hvis det for øvrig skulle finnes rettsgrunnlag for å vindisere overfor godtroende 

mottaker). Dette fremgår for så vidt av lovens systematikk, men det er sagt uttrykkelig i 

forarbeidene (Ot. prp. nr. 56, 1976-77, kommentarer til § 3). 

 
Dersom noen kandidat skulle legge til grunn at vindikasjon alltid kan finne sted etter § 3 nr. 1, 

så avslører det en så alvorlig forståelsessvikt at det etter mitt syn er vanskelig å se 

behandlingen av denne tvisten som bestått. Det må i alle fall medføre betydelig trekk i 

vurderingen av besvarelsen av denne tvisten. Det samme gjelder hvis kandidaten skulle være 

uklar omkring dette. Det skal vedgås at fremstillingen i Falkanger & Falkanger: Tingsrett 

(2013) ikke er krystallklar her når det på s. 673 (pkt. 49.56) tales om ”Oppgjøret ved 

vindikasjon”. Det hadde vært best om boken hadde presisert at det er vindikasjon etter 

godtroervervloven § 2 som behandles (eventuelt annen vindikasjon overfor godtroende 

mottaker). Det må imidlertid forventes at kandidatene forstår at godtroervervloven gir 

rettsgrunnlag for ekstinksjon, og at § 3 ikke sparker ben under ekstinksjonshjemmelen i § 1. 

 
Dernest kan det reises spørsmål om alminnelige passivitetsbetraktninger må medføre at 

Trangvik Turn har tapt sitt krav. Det er lite tvilsomt at krav overfor ”ondtroende” mottaker 

også kan tenkes bortfalt på grunn av passivitet, men vurderingskriteriene må her hentes fra 

ulovfestet rett. Dette er presisert i forarbeidene til § 3 (Ot. prp. nr. 56, 1976-77, kommentarer 

til § 3). 

 
Kandidatene har i denne sammenheng foranledning til å si noe om passivitet som ulovfestet 

bortfallsgrunn i norsk rett, herunder berøre de lojalitets- og forutsigbarhetsbetraktninger som 

ligger til grunn. Men den generelle redegjørelsen bør ikke skli ut i en lang fremstilling. 

 
Opplysninger i faktum som kan berettige en liten drøftelse, er det forhold at Trangvik Turn lot 

tiden gå da de ikke fikk tak i Ås til tross for at det ville ha vært enkelt å gi Syd et kravsvarsel. 

Problemstillingen forutsetter at Trangvik Turn faktisk var kjent med Syds identitet, men det 

kan vi formodentlig legge til grunn ettersom det opplyses at både Syd og Ås sto frem og var 

avbildet i avisoppslaget. Trangvik Turn har vært noe avventende her, men det forekommer meg 

i strengeste laget dersom foreningen skulle tape et eventuelt krav på dette. Etter min mening 

kan passivitetsbetraktninger ikke begrunne bortfall. 

 
Foreldelse er det unødvendig å berøre. Kandidatene vil umiddelbart se at vi er trygt innenfor 

treårsfristen i foreldelsesloven. Det sentrale poeng er likevel at eiers vindikasjonskrav neppe 

er gjenstand for foreldelse overhodet. Mer om dette nedenfor, pkt. 2.1. 
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Var Syd i god tro? 
(Forutsatt at Trangvik Turn ikke har tapt sitt krav ved passivitet). 

 
Kandidatene må få frem at det ligger et aktsomhetskrav i godtrovilkåret, jf. godtroervervloven 

§ 1 nr. 2. Så lenge dette kommer frem, bør det på dette punkt ikke medføre trekk at 

lovhenvisningen er utelatt. 

 
Spørsmålet er om Syd kunne og burde ha gjort noe for å undersøke forholdene omkring Ås’ 

atkomst til mynten. Faktum opplyser at Syd lurte på hvordan Ås hadde kommet over mynten. 

Han har altså vært seg bevisst at det her kunne ligge spørsmål. Burde han ha stilt spørsmål til 

Ås? Ville Ås ha svart, og ville svarene ha brakt Syd i ”ond tro”? Er Syds sterke ønske om å 

kjøpe relevant når aktsomhetsstandarden skal settes? 

 
Kandidatene vil kunne få en drøftelse ut av denne type spørsmål. Kandidatene kan gjerne få 

frem at en formålsløs undersøkelse neppe kan kreves. Samtidig er det vel grunn til å tro at Ås 

ville ha besvart eventuelle spørsmål fra Syd ettersom Ås jo snakket villig vekk til journalisten 

som var til stede. 

 
Et spørsmål som kan tas opp under godtrodrøftelsen er hvorvidt det er tilstrekkelig for å bringe 

Syd i ”ond tro” at han er kjent med de faktiske omstendigheter, eller om han også må være seg 

bevisst de rettslige konsekvensene (den eventuelle ugyldighet). Er det med andre ord 

tilstrekkelig for å utelukke god tro at Syd er kjent med at Ås har kjøpt mynten på loppemarked 

for nærmest en symbolsk sum, eller må det også kreves at Syd forsto at det her kunne ligge en 

gyldighetsproblematikk? Er Syds eventuelle rettsvillfarelse relevant eller irrelevant i 

godtrovurderingen? 

 
Spørsmålet er nokså vanskelig, og rettskildene er ikke entydige. Spørsmålet er knapt behandlet 

i standardverkene som kandidatene stort sett holder seg til, slik som Falkanger & Falkanger: 

Tingsrett (2013). Lilleholt fremholder i sin bok ”Godtruerverv og kreditorvern” (1999) s. 152 

ganske kort at rettsvillfarelse som regel er uten betydning, og at det er tilstrekkelig for å 

utelukke godtroerverv at erververen er kjent med de faktiske forholdene. Jeg kan ikke se at 

Lilleholt omtaler spørsmålet i sin nyere bok ”Allmenn formuerett” fra 2012 

(s. 245-248). 

 
Thor Aage Falkanger er av motsatt oppfatning. Han drøfter problemstillingen inngående i sin 

doktoravhandling ”God tro” (1999) s. 249-308, en drøftelse som det ikke kan forventes at 

kandidatene er kjent med. Falkanger konkluderer med at rettskildematerialet spriker, men at de 

beste grunner taler for at man som utgangspunkt ikke oppstiller noe skarpt skille mellom 

faktiske og rettslige forhold. Thor Aage Falkangers oppfatning er derfor at aktsom 

rettsvillfarelse ikke utelukker godtroerverv. 

 
For kandidater som måtte berøre dette spørsmålet vil det for øvrig kunne være en utfordring at 

drøftelsen vil kunne avhenge av kandidatens syn på gyldighetsspørsmålet. Dersom man måtte 

mene at det åpenbart ikke er noe i veien med Ås’ avtale, er det ikke nærliggende å 

problematisere hvorvidt Syd burde ha reflektert over gyldighetsspørsmålet. 
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Gjenstanden for den ”onde tro” er Ås’ ”manglende rett”, jf. godtroervervloven § 1 nr. 2. 

Ordlyden sondrer ikke mellom villfarelse om faktiske og rettslige forhold. Som oftest vil det 

nok være tilstrekkelig at erverver er kjent med de faktiske omstendigheter som underbygger 

den konkurrerende pretendents krav. Men det er fordi det sjelden knytter seg særlig tvil til de 

rettslige implikasjoner av de aktuelle faktiske forhold (den som har lånt en ting er ikke eier, 

tredjemann har en panterett eller bruksrett osv.). I vår sak står vi overfor et krav fra 

hjemmelspersonen (Trangvik Turn) om at en i utgangspunktet ønsket overdragelse må 

omgjøres fordi overdragelsen har funnet sted på – ifølge hjemmelspersonen – bristende eller 

rettsstridige forutsetninger. 

 
Hvor synbar må den eventuelle tvilsomme atkomst være? 

 
I vår sak er jeg tilbøyelig til å mene at omstendighetene omkring kjøpet er slik at det også for 

Syd måtte fremtre som en aktuell problemstilling hvorvidt Ås urettmessig kunne ha skodd seg 

på en selger som ikke var seg bevisst hvilken skatt han satt på. Faktum opplyser at i møtet 

med journalisten ble funnet av mynten omtalt som ”historisk”, og journalisten mente at Ås’ 

kjøp var ”tidenes kule”. I så fall er det vanskelig å se at Syd er i aktsom god tro. 

 
Aktsomhetskravet er neppe så beskjedent at det må kreves at Syd har sikker kunnskap om at 

Ås’ erverv er ugyldig. Det må etter min oppfatning være tilstrekkelig at han forsto, eller burde 

ha forstått, at det kunne hefte tvil eller problemer ved Ås’ atkomst. Og det kan besvares 

bekreftende selv om man måtte mene at Ås avtale er gyldig. Gyldighetsspørsmålet vil i siste 

hånd måtte avgjøres ved domstolene, og dersom Trangvik Turn taper den kampen overfor Ås, 

så har de heller ingen innsigelse i behold overfor Syd. Poenget her er at Syd neppe kan anses å 

være aktsomt uvitende om den usikkerhet som heftet ved holdbarheten av Ås’ erverv. 

 
Det kan ikke kreves mye av kandidatenes drøftelse av dette spørsmål forholdet mellom 

faktiske og rettslige omstendigheten., selv ikke for A-karakteren. Det bør gis pluss for 

overhodet å peke på problemstillingen. 

 
Et sentralt poeng som kandidatene derimot bør få med er tidspunktet for eventuell ekstinksjon. 

Lovteksten i godtroervervloven § 1 er klar nok: Ekstinksjonstidspunktet er når mottakeren får 

seg overlevert tingen i god tro. Dette er i samsvar med det alminnelige prinsipp i den 

dynamiske tingrett om at ekstinksjonen finner sted først ved sikringsakten (det er først og 

fremst avtaleloven § 34 om proforma som utgjør unntaket, her finner ekstinksjonen sted 

allerede ved avtaleinngåelsen). 

 
Dette betyr at Syd må ha vært (aktsomt) uvitende om de mulige problemer omkring Ås’ erverv 

helt frem til han mottok mynten. Faktum opplyser at Ås fikk seg overrakt mynten først etter at 

journalisten var gått, altså etter at Ås hadde fortalt journalisten nærmere om omstendighetene 

omkring sitt kjøp. Av avisoppslagets innhold vet vi at Ås har meddelt de sentrale faktiske 

opplysninger som underbygger Trangvik Turns krav, og vi kan vel ut fra faktum trygt slå fast 

at Syd overhørte dette (journalisten var invitert av Syd, møtet fant sted hos Syd og Syd synes å 

ha vært til stede ettersom de ble fotografert sammen). 
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Konklusjonen er etter mitt syn at Syd ikke var i aktsom god tro, og at ekstinksjon på hans 

hånd av den grunn er utelukket. Dette er ikke et fasitsvar, og det viktigste er her som ellers at 

kandidatene viser forståelse gjennom sine problemstillinger og drøftelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEL II 
 

I del II får vi høre om at Syd kommer i hardt vær med krav fra flere kanter. Vi står her overfor 

konflikter i flere ledd. Her er det viktig at kandidatene ikke går seg vill, men holder 

systematikken ved å ta én konflikt om gangen, og innenfor den enkelte konflikt følge det 

enkelte ledd i tidskronologisk rekkefølge. 

 
Fordi Lillevik Museum var den opprinnelige hjemmelshaver i den historikken som vi er 

presentert, kan det være hensiktsmessig å behandle museets krav først. Hvilken rekkefølge 

kandidaten velger for tvistene er imidlertid uvesentlig. 

 
2. TVISTEN LILLEVIK MUSEUM MOT SYD 

 
2.1 Er museets eventuelle krav foreldet? 

Foreldelse er en aktuell problemstilling ettersom museets krav bygger på at mynten ble 

urettmessig fravendt museet i 1973, altså lenge etter utløp av den ordinære treårsfrist og de 

mulige tilleggsfrister etter foreldelsesloven § 10. 

 
Det er imidlertid alminnelig antatt at eiendomsrett/vindikasjonskrav ikke er gjenstand for 

foreldelse etter foreldelsesloven. Dette er noe bortgjemt i fremstillingene som kandidatene 

typisk kjenner til. Men det er for eksempel nevnt i Falkanger & Falkanger: Tingsrett (2013) 

s. 325 (pkt 24.1). 

 
Eiendomsrett, herunder vindikasjonskrav kan derimot bortfalle på andre grunnlag, slik som 

hevd og eventuelt reaksjonskravet i godtroervervloven § 3 nr. 1 (kun aktuell hvis det er tale om 

vindikasjonskrav mot godtroende mottaker). Mye tyder på at museets krav vil være bortfalt 

som følge av begge disse regelsett. Vi har imidlertid så sparsomt med opplysninger at det er 

vanskelig å ta stilling. Det er for eksempel ingen opplysninger om tidligere ledds kjennskap til 

myntens historie (relevant for godtrokravet i forbindelse med hevdserverv), eller om hvorvidt 

museet har vært kjent med hvor mynten endte opp før de leste det i lokalpressen etter Syds 

kjøp (relevant for reaksjonskravet i godtroervervloven § 3 nr. 1). 

 
Det er et pluss om kandidaten nevner disse mulige grunnlag for bortfall av museets rett. 

 
2.2 Har første kjøper (Boxer) ekstingvert museets eiendomsrett? 
Selv om tvisten oppstår mellom museet og nåværende eier av mynten, Syd, er det viktig at 

kandidatene ikke bare går rett på spørsmålet om Syds mulige ekstinksjon. Riktignok vil meget 
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av de samme spørsmål oppstå, slik som rekkevidden av vindikasjonsregelen i 

godtroervervloven § 2 (hvilket utvilsomt må gjelde selv om mynten har gått gjennom flere 

ledd). Men godtrodrøftelsen vil arte seg forskjellig avhengig av hvilken erverver 

ekstinksjonsspørsmålet knyttes til. Det blir derfor ikke korrekt å starte ekstinksjonsdrøftelsen 

med Syd, da man i så fall overser at eventuell ekstinksjon i tidligere ledd vil komme Syd til 

gode som et avledet/derivativt erverv for Syd. Syds gode eller onde tro er irrelevant hvis hans 

erverv er derivativt. Det er bare såfremt intet tidligere ervervsledd har ekstingvert at det 

oppstår et spørsmål om ekstinksjon på Syds hånd. 

 
I relasjonen mellom museet og (nå avdøde) Boxer kan det umiddelbart slås fast at i mangel av 

holdepunkter for noe annet må vi legge til grunn at Boxer var aktsomt uvitende om at mynten 

var blitt fravendt museet på ulovlig vis. Med andre ord vil allerede Boxer ha ekstingvert 

museets rett, med mindre vindikasjonsbestemmelsen i godtroervervloven § 2 kommer museet 

til hjelp (forutsatt at tidsmomentet ikke ekskluderer museets eventuelle vindikasjonskrav, jf. 

punkt 2.1 ovenfor). 

 
Det oppstår her to spørsmål, knyttet til første og andre ledd i bestemmelsen. 

 
For det første har vi spørsmålet om grensen mellom tyveri og underslag, da museet kun kan 

vindisere i tyveritilfellene. Det er et rent strafferettslig tema som det ikke kan forventes 

dyptgående kunnskap om hos kandidatene. Men litteraturen behandler hovedtrekkene i denne 

grensedragningen. Med opplysningen om at det var avdelingslederen ved museet som tok 

mynten, må vi kunne legge til grunn at det er tale om et underslag (krenkelse av lovlig 

besittelse). Da gjelder den alminnelige ekstinksjonsregelen i § 1. § 2 nr. kan da ikke benyttes. 
 

For det andre har vi spørsmålet om museumsunntakets rekkevidde i godtroervervloven § 2 nr. 

2. Unntaket gjelder uavhengig av vindikasjonsregelen i nr. 1, og det gjelder for 

museumsgjenstander som enten er i offentlig eie (stat, fylkeskommune, kommune), eller som 

inngår i privat samling som er åpen for allmennheten. Faktum opplyser at Lillevik museum er 

en stiftelse, hvilket rettslig sett medfører at samlingen må anses å være i privat eie ved stiftelsen 

som eget rettssubjekt. I forarbeidene til § 2 nr. 2 er det imidlertid gitt som veiledning at dersom 

stiftelsen er drevet med offentlige midler, så bør den anses som offentlig i relasjon 

til godtroervervloven § 2 (Ot. prp. nr. 56, 1976-77, kommentarer til § 2). Vi kan formodentlig 

anta at kommunen står bak ”Stiftelsen Lillevik museum”, og at det således var tale om 

museumsgjenstand i offentlig eie. Faktum gir oss imidlertid intet her. 

 
Kandidatene kan ikke forventes å kjenne til disse enkelthetene i forarbeidene til 

godtroervervloven § 2. Fremstillingene i bøkene om § 2 nr. 2 er sparsom, se Lilleholt: 

Allmenn formuerett (2012) s. 227-228 og Falkanger & Falkanger: Tingsrett (2013) s. 665- 

666. 

 
Kandidatene vil nok derfor konsentrere seg om hvorvidt det er tale om en (privat) samling 

som er åpen for allmennheten, hvilket oppgaveteksten inviterer til. Og det må være fullgodt. 

 
Under spørsmålet om museumsbestemmelsens innhold kan kandidatene reise spørsmål om 

”åpent for allmennheten” skal drøftes ut fra nåtidssituasjonen eller den gang mynten ble 

underslått. På grunnlag av bestemmelsens formål (åpen og fri tilgang for allmennheten), antar 
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jeg at situasjonen må vurderes ut fra det aktuelle vindikasjonstidspunkt, altså 

nåtidssituasjonen. Men det er neppe noe fasitsvar her. 

 
Dernest er spørsmålet om museet i dag kan anses åpent. Strengt tatt er museet åpent for 

allmennheten ettersom enhver kan be om tillatelse til å få adgang. Det fremstår imidlertid som 

meget tungvint når søknad må fremmes skriftlig til stiftelsens styre, så tungvint at det etter 

mitt syn står i tvilsomt forhold til bestemmelsens formål om tilgjengeliggjøring for 

allmennheten. 

 
Hvilke konklusjoner kandidatene kommer til med hensyn til museumsunntakets rekkevidde er 

uvesentlig. 

 
Som hovedkonklusjon legger jeg til grunn at ekstinksjon fant sted allerede ved Boxers kjøp. 

Men motsatt konklusjon lar seg også forsvare. Det er imidlertid uheldig dersom kandidatene 

uten holdepunkter avviser ekstinksjon under henvisning til ”ond tro” hos Boxer. 

 
2.3 Forutsatt at Boxer ikke har ekstingvert: Har noe annet ervervsledd forut for Syd 

ekstingvert museets rett? 
Verken arv eller gaveerverv gir grunnlag for ekstinksjon. Dermed er ekstinksjon utelukket for 
Kirkerud (arv etter Boxer), Strøm (”lån”, egentlig Boxers kreditorunndragelse), Strøms 

dødsbo (arv) eller Trangvik Turn (gave). 

 
Dernest kan det reises spørsmål om Ås ved sitt kjøp ekstingverte museets rett. Det må legges til 

grunn at det er tale om et kjøp – og således en avtale som i prinsippet er beskyttet ved 

godtroloven – selv om vederlaget var beskjedent. Det er ingen opplysninger som tilsier at Ås 

hadde kjennskap til myntens historie. Spørsmålet er om han har en gyldig avtale, da ekstinksjon 

av tredjemanns rett ikke kan finne sted hvis Ås’ erverv ikke engang er gyldig inter partes. Ås’ 

kan ikke overfor tredjemann forsvare seg med et erverv som måtte være ugyldig 

på grunn av forhold på Ås’ side. Gyldighetsspørsmålet skal være behandlet av kandidatene 

under del I, og det kan vises til denne. 

 
2.4 Forutsatt at intet tidligere ledd har ekstingvert: Har Syd ekstingvert museets 

eiendomsrett? 
Denne drøftelsen kan gjøres kort, idet Syd klart nok ikke har vært kjent med museets posisjon, 

og at han heller ikke kunne ha funnet ut av dette ved undersøkelser. De øvrige 

aktsomhetsspørsmål, herunder betydningen av at Syd ble kjent med omstendighetene omkring 

Ås’ kjøp før han fikk mynten overlevert, skal være behandlet av kandidatene under oppgavens 

del I. Eventuell manglende ekstinksjon på Syds hånd vil således være begrunnet i forhold som 

vedrører relasjonen Syd-Ås. 

 
Riktignok vil manglende ekstinksjon på Syds hånd komme museet til gode, ved at man da 

ender opp med en tvist om mynten mellom de pretendenter som ikke er blitt ekstingvert ved 

Syds erverv. Men da er vi tilbake til spørsmålet om Boxer eller Ås har ekstingvert museets 

rett. 

 
Det må være tilstrekkelig at kandidatene nøyer seg med å vise til tidligere drøftelse av Syds 

aktsomhet, og at de baserer sin konklusjon på den drøftelsen. 
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3. TVISTEN KIRKERUD MOT SYD 

 
Fordi Kirkerud avleder sin eventuelle rett fra Boxer, så må drøftelse av denne tvisten 

forutsette at Boxer ekstingverte museets rett. Kandidatene bør gi uttrykk for denne 

forutsetning. 

Også her bør kandidatene gå trinnvis frem og begrense seg til én trepartskonflikt om gangen. 

Det første spørsmålet er derfor om Ås, som Syds hjemmelsmann, har ekstingvert tidligere 

rettigheter, herunder Kirkeruds rett. Spørsmålet vil måtte drøftes og løses på samme måte som 
forholdet mellom Ås og museet. Det dreier seg altså først og fremst om gyldigheten av Ås’ 

erverv, og det er bare å vise til tidligere behandling av dette. 

 
Såfremt Ås ikke ekstingverer Kirkeruds rett, oppstår spørsmålet om Syd har ekstingvert 

Kirkeruds rett. Men også dette spørsmålet er løst ved tidligere drøftelse av hvorvidt Syd 

ekstingverer museets rett, se punkt 2.4 ovenfor. Drøftelse og konklusjon vil her være 

sammenfallende idet problemstillingen gjelder Syds kjennskap til myntens historie overhodet. 

 
4. TVISTEN ELG MOT SYD 

 
Forutsetningen for denne tvisten er at Boxer har ekstingvert museets rett da det er Boxers 

ervervede eiendomsrett til mynten som er utleggets gjenstand. Først under denne forutsetning 

har vi å gjøre med kolliderende rettigheter mellom Elg og Syd. Denne forutsetning bør komme 

frem i besvarelsene. 

 
Her som ellers ved kreditorbeslag finner vi det rettslig startsted i dekningsloven § 2-2. 

Oppgaven har her lagt inn et par kontrollspørsmål som vil kunne bli fallgruber for de svakere 

kandidater. 

 
Kandidatene kan med fordel umiddelbart tilbakevise Elgs anførsel om at kreditors 

dekningsrett skal gå foran alle andre rettigheter. Kreditor må som andre rettighetshavere pent 

finne seg i å innrette seg i norsk retts køsystem, som – som utgangspunkt – baserer seg på 

prioritet etter stiftelsestidspunkt. Det er således uriktig når Elg påstår at det er uten betydning 

at mynten senere har skiftet eier. Kreditorbeslag forutsetter at skyldneren – det vil si Boxer – 

er å anse som eier av mynten, jf. dekningsloven § 2-2. 

 
Kandidaten bør verken la seg forvirre av dekningslovens henvisning til eierskap, eller av Elgs 

anførsel om ”reelt” eierskap. Kandidatene må vite at dekningsloven § 2-2 må ses i 

sammenheng med rettsvernsreglene (især ved dobbeltsuksesjon), og det må gis trekk til den 

som måtte forville seg inn i en drøftelse av eiendomsbegrepet i bestemmelsen, eller om 

eiendomsrettens overgang. 

 
Kandidatene må se at dette er et spørsmål om løsørekjøpers vern mot kreditorbeslag overfor et 

tidligere ledd. Altså et spørsmål om Syd har rettsvern overfor senere kreditorpretendenter. 

Kandidatene kjenner problematikken under temaet ”løsørekjøpers vern mot selgers 

kreditorer”. Selv om det her ikke er tale om utlegg overfor Syds selger (Ås), og det er heller 
 

10 



 
 

 
 
 
 

ikke tale om noe salg fra Boxer til senere ledd, så bør kandidatene kunne resonnere seg frem 

til at Syds rettsstilling vil måtte være den samme som den klassiske situasjon hvor 

løsørekjøper blir møtt med krav fra selgers kreditorer. 

 
Løsørekjøpers kreditorvern er ikke lovregulert. Det er en grov feil dersom kandidatene tyr til 

godtroloven. Det avslører at de ikke forstår at vi står overfor kreditorbeslag, og at det er Syds 

rettsvern overfor kreditor som skal vurderes. 

 
Vi har foreløpig intet klart prejudikat som generelt løser spørsmålet om hva som skal til for at 

løsørekjøper skal oppnå kreditorvern. Valget står i praksis mellom enten vern allerede fra 

tidspunktet for avtaleinngåelsen eller vern ved overleveringsakten (det vil strengt tatt si fra 

tidspunktet hvor selger fratas besittelsen). 

 
Det later til å være alminnelig enighet i dag om at det iallfall som hovedregel må oppstilles et 

overleveringskrav, men at det trolig må oppstilles en del unntak fra dette. Hvilke unntak som 

bør oppstilles, og rekkevidden av disse, er noe omdiskutert. Rettspraksis er som nevnt nokså 

sparsom. Kandidatene trenger ikke – og bør ikke – dvele meget ved denne diskusjonen. I vår 

oppgave må det være klart at det ikke kan oppstilles noe unntak fra overleveringskravet. Det 

spiller for øvrig ikke stor rolle da Syd uansett har fått besittelsen av mynten før Elgs aksjon, 

hvoretter Syd er rettsvernet mot utlegget. 

 
Det er lagt inn et lite ”lurespørsmål” i Elgs anførsel om at Syd ikke kan påberope seg god tro 

fordi det er tale om kreditorbeslag. Det må medføre trekk hvis kandidatene faller for dette. Tatt 

på ordet er det for så vidt riktig at begrunnelsen for at Elg må gi tapt ikke refererer seg til Syds 

manglende kjennskap til utlegget. Men kandidatene må se at godtrospørsmålet for Syd kun 

oppstår når problemstillingen gjelder Syds mulighet til å ekstingvere, altså Syds relasjon til 

tidligere rettighetshavere. Elg har derimot stiftet sitt utlegg i mynten i etterkant av Syds 

erverv, og da er det Elg som må ekstingvere for å vinne frem. Eller sagt på en annen måte. 

Spørsmålet er om Syd har rettsvern overfor utlegget, hvilket er drøftet ovenfor. 

 
Konklusjonen er at Syd vinner frem. 

 
 
 
 
 
 

DEL III 
 

5. TVISTEN LILLEVIK MUSEUM MOT GRANHEIM MYNTKABINETT 

 
Denne tvisten og forutsetningene for den kan være litt vanskelige å håndtere etter alle de 

tvistene som er behandlet under oppgavens del II. 

 
Vi må her forutsette at Lillevik museum har sin rett i behold, altså at verken Boxer, Ås eller 

Syd har ekstingvert. 
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Det er vanskelig å følge Granheims anførsel om at godtroervervloven § 2 nr. 2 skulle gi 

Granheim beskyttelse. Bestemmelsen er en vindikasjonsregel til beskyttelse av 

hjemmelsmannen, hvilket er Gransheims motpart, Lillevik Museum. Bestemmelsen beskytter 

ikke mot tidligere hjemmelsmann, og det er slett ingen ekstinksjonsregel. Granheim må derfor 

selv basere seg på ekstinksjon hvis de skal vinne frem. Men hvis først Lillevik museum har en 

rett, hvilket er forutsetningen for denne tvisten, så må det bety at ekstinksjon i tidligere 

ervervsledd har vært utelukket enten fordi intet ledd har vært i aktsom god tro, eller fordi 

museet har kunnet benytte vindikasjonsregelen i § 2 nr. 2. Videre opplyser oppgaveteksten oss 

om at Syd fortalte Granheim om bakgrunnen for salget. 

 
Det er på denne bakgrunn ikke lett å se hvordan Granheim kan vinne (ekstinktiv) rett etter 

avtalen med Syd. 

 
Dermed oppstår etteroppgjøret mellom Granheim og Syd. 

 
6. TVISTEN GRANHEIM MYNTKABINETT MOT SYD 
Forutsetningen for denne tvisten er at Granheim taper i tvisten mot Lillevik Museum. 

 
Granheim krever kjøpesummen som Syd har mottatt, med andre ord et 

hevningskrav/restitusjonskrav. Men både hevning som følge av mislighold og ugyldighet er 

utelukket dersom Granheim med åpne øyne har innlatt seg på avtalen og dens iboende 

problemer. Granheims eventuelle misforståelse av godtroervervloven § 2 nr. 2 er en 

forutsetningssvikt på egen risiko. 

 
Konklusjonen er derfor at Granheim taper. 

 
SLUTTORD 

Oppgaven er omfattende. Det er mye å skrive om. Oppgaven gir kandidatene god mulighet til 

å vise forståelse av den dynamiske tingretts system. Gode kandidater har rom for å vise seg 

frem ved å styre støtt i de flerleddete konfliktene, og raskt tilbakevise uholdbare anførsler 

(kontrollspørsmålene). 

Det er vanskelig å gi konkret veiledning til karaktersettingen uten å ha lest noen besvarelser. 

Jeg vil tro at det vil være et typisk svakhetstegn at kandidater går seg vill i de flerleddete 
konfliktene, og at svake kandidater overser betydningen av at eventuell ekstinksjon i tidligere 
ledd gjør senere erverv derivative. Videre vil jeg anta at svakere kandidater vil kunne rote seg 

bort i hvilke forutsetninger som gjelder for den enkelte tvist. 

 
Oppgaven har et par vanskelige problemstillinger: For det første spørsmålet om gyldigheten 

av Ås’ avtale med Trangvik Turn. Dette spørsmålet må det kreves at alle kandidater ser og er i 

stand til å formulere. Kandidatene må imidlertid gis frihet i drøftelsen av dette spørsmål. 

 
For det andre er det et vanskelig spørsmål hvorvidt det er relevant i godtrovurderingen for Syd 

at han eventuelt ikke forsto at det kunne hefte tvil ved gyldigheten av Ås’ avtale – altså et 

spørsmål om rettsvillfarelse (om rettsregler utenfor ekstinksjonshjemmelen) er relevant i 
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godtrovurderingen. Etter min mening kan det ikke kreves at dette spørsmålet tas opp, ikke 

engang av A-kandidater. Men det bør gis stort pluss til kandidater som ser problemstillingen. 
 

 
Oslo, 9. mai 2014 

 

 
Nicolai V. Skjerdal 

 

 
Under sensormøtet ble det påpekt at oppgaven fremstår som krevende for 
studentene, og at det må kompenseres for dette ved karakterfastsettelsen. 
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