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EKSAMENSOPPGAVE 

JUS1111  

Høst 2015 

Dato: Fredag 4. desember 2015 

Tid: Kl. 10:00 – 16:00 

 

DEL I: Praktikum (antydet tidsbruk ca. 4 timer) 

Advokat Marte Kirkerud ble oppringt av en ukjent person som åpnet samtalen med å spørre om 

hun drev med avtalerett. Da hun svarte ja, opplyste han at hun var invitert som deltaker i et 

nasjonalt nettverk for avtalerettsjurister. Personen nevnte tre kjente kollegaer fra store 

advokatfirmaer og fra universitetet som skulle lede nettverket, og som spesielt hadde framhevet 

Marte som en ønsket deltaker. Marte ble glad og tenkte med seg at endelig hadde folk lagt merke til 

at hun egentlig var nokså dyktig i avtalerett. Dette ville hun gjerne høre mer om, sa hun, og 

personen i den andre enden fortalte at nettverket skulle møtes flere ganger i året for å drøfte 

avtalerettslige spørsmål. Nettverket skulle være et samlingssted og et faglig ressurssenter. Det 

endte med at Marte sa: «Dette er gode greier. Jeg er med!» Personen i telefonen takket og sa han 

skulle sende et e-brev med flere opplysninger. 

En times tid senere kom det et e-brev med noen vedlegg, og disse vedleggene viste igjen til en 

nettside. Det viste seg at nettverket for avtalerett var ett av mange tilsvarende tiltak på flere 

fagområder. Nettverkene ble organisert av et internasjonalt foretak som hadde inntektene sine fra 

kursvirksomhet i tillegg til fra disse nettverkene, og som hadde samarbeidet med de tre nevnte 

personene. På en av nettsidene fant Marte de nærmere vilkårene for å være medlem: Det kostet 

20 000 kroner per år, og medlemskapet gjaldt for tre år om gangen. Marte skjønte at hun her var 

kunde mer enn ressursperson, og hun sendte straks et svar på e-brevet der hun sa fra om at dette 

ikke var av interesse for henne. 

Etter et par uker kom det faktura fra foretaket på 60 000 kroner, som var medlemspenger for tre 

år. Marte lette gjennom vedleggene i det tidligere e-brevet, fant et telefonnummer der og ringte og 

sa fra om at hun ikke hadde akseptert noe medlemskap. Svaret fra foretaket var at hun hadde 

akseptert tilbudet i den første telefonsamtalen. 

Marte mente at en slik telefonsamtale ikke var tilstrekkelig til å binde henne. Hun hadde ikke visst 

om at det kostet noe å være med, og dermed var et eventuelt tilbud om medlemskap for 

ufullstendig til å være grunnlag for en avtale. Og det svaret hun gav, var for uformelt til å telle som 

en aksept; det var bare en vanlig talemåte. I alle fall kunne hun ikke regne med at det skulle koste 

så mye. Dessuten mente hun at det var helt uventet at et medlemskap skulle gjelde for hele tre år. 

Om man kunne se svaret hennes som en aksept, så måtte det i alle tilfeller være avgjørende at hun 

etter en time eller to hadde sendt et svar om at hun ikke ville være med, og dermed var eventuelt en 

aksept av tilbudet om medlemskap kalt tilbake i tide, mente hun. 
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Foretaket mente at Marte måtte regne med at slikt kostet; de kunne ikke drive med 

gratisvirksomhet. Når Marte aksepterte uten å spørre mer, hadde hun dermed godtatt medlemskap 

på de vilkårene foretaket opererte med. Foretaket mente det ikke var noe påfallende med vilkårene, 

og at det ikke var annet enn hun måtte vente. Tilbakekallingen hun viste til, kom aldri fram til 

foretaket. E-brevet var sendt automatisk, og nederst i brevet stod det at svar til avsenderadressen 

ikke ville komme fram. Nå, så lang tid etter, var det i alle fall for sent å trekke seg. 

Marte måtte gå med på at hun hadde oversett dette med svaradressen, og en automatisk 

feilmelding hadde havnet i mappen for uønsket post, uten at hun hadde lagt merke til det. 

Spørsmål: 

1 Har Marte bundet seg til å bli medlem i nettverket? 

2 Dersom Marte er bundet til å bli medlem i nettverket, har hun en plikt til å betale 

medlemspenger på 60 000 kroner? 

 

 

DEL II: Teori (antydet tidsbruk ca. 2 timer) 

1. Gi en kort presentasjon av den alminnelige lempingsregelen i skadeserstatningsloven § 5-2. 

 

2. Redegjør for avveiningen i § 5-2 i lys av hensynene reparasjon, prevensjon og pulverisering. 
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Dato             

        Faglig eksamensleder: 

__________________      

_____________________ 


