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I. Innledning 

 
Oppgaven har følgende ordlyd: 
 
«Redegjør for betydningen av kravet til «alminnelig god vare» ved mangelsvurderingen i kjøpsforhold. 
 
Antydet tidsforbruk for oppgaven er 1-2 timer.  
  
Hovedlitteratur i kjøpsrettrett er:  
 
Selvig, Erling og Kåre Lilleholt, Kjøpsrett til studiebruk, 4. utgave, Oslo 2010 og Giuditta Cordero Moss, 
Innføring i lovvalg for kjøpskontrakter, Jussens Venner, 2010 s. 85–97 
 
eller  
 

Hagstrøm, Viggo, Kjøpsrett, Oslo 2005 og Giuditta Cordero Moss, Innføring i lovvalg for 
kjøpskontrakter, Jussens Venner, 2010 s. 85–97.  
 
En nærmere redegjørelse for hvilke deler av læremidlene som er pensum fremkommer her: 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1111/h15/pensumliste/index.html. 

    
Temaet som reises i oppgaven faller inn under følgende i læringskravene:  
 

«Innholdet av selgerens plikter (tingens egenskaper m.m., når og hvor tingen skal leveres)» 

 

Dette er et tema kandidatene skal ha gode kunnskaper om. En nærmere redegjørelse for 

læringskravene finnes her: 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR1000/h12/pensum_kjopsrett.xml. Basert på at 

oppgaven berører sentrale temaer, må det forventes at de aller fleste får noe ut av oppgaven, selv 

om man kan forvente en viss variasjonsbredde både med hensyn til innfallsvinkel, bredde og dybde. I 

denne sammenheng må man imidlertid særlig ta hensyn til at det kun er antydet tidsrammer på 1-2 

timer på oppgaven.  

 
Jeg har på vanlig måte verken tatt sikte på noen uttømmende angivelse av hva som kan tas opp i 

besvarelsen, eller å angi et mønster for hva som skal til for å få en god karakter. 

 

II. Nærmere om oppgaven  

Oppgaven inviterer i noen grad til forskjellige perspektiver, og det kan derfor forventes en viss 

variasjonsbredde i besvarelsene.   

Et naturlig utgangspunkt vil være å forankre kravet til «alminnelig god vare» rettslig. Her vil det være 

naturlig å vise til lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) § 15 annet ledd 

bokstav b. I Rt, 1998 s. 774 (Videospillerdommen) kom Høyesterett til at et krav om «alminnelig god 

vare» ikke kunne hjemles direkte i reguleringen i lov 18. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven), men 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1111/h15/pensumliste/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR1000/h12/pensum_kjopsrett.xml


at et slikt krav fulgte av andre rettskilder, nærmere bestemt «rettspraksis, alminnelige 

rettsgrunnsetninger og teori», jf. dommens s. 781. Dommen er inntatt i domssamlingen som 

kandidatene lovlig kan ta med på eksamen, og den må forutsettes kjent for dem da den også er 

nevnt i læremidlene.  

Det er også ønskelig at kandidatene sier noe om forholdet mellom kravet til «alminnelig god vare» og 

andre normer av betydning ved mangelsbedømmelsen. Utgangspunktet er at kjøpsgjenstanden skal 

oppfylle de krav som er avtalt, jf. kjøpsloven § 17 (1) og forbrukerkjøpsloven § 15 første ledd. Kravet 

har dermed karakter av å være en utfyllende norm i relasjon til de avtalte kravene. Her kan 

kandidatene også si noe om forholdet til de andre utfyllende normene i kjøpsloven og 

forbrukerkjøpsloven, men her vil det nok først og fremst være de sterkere kandidatene som får noe 

ut av dette.  

Det vil for øvrig være naturlig å si noe om innholdet i kravet til «alminnelig god vare». Kravet vil – til 

tross for sin generelle formulering – lede til en vurdering som kan være nokså preget av de 

individuelle forholdene. Typisk vil for eksempel den avtalte prisen undertiden kunne spille en ikke 

uvesentlig rolle i denne sammenhengen. For øvrig vises det til læremidlene på dette punktet. 

De beste kandidatene vil kanskje også gå utover det ovennevnte, og søke betydningen av tilsvarende 

krav også i andre sammenhenger. I denne sammenheng vil enkelte kanskje kommentere situasjoner 

hvor det er avtalt at tingen er solgt «som den er», jf. kjøpsloven § 19 og forbrukerkjøpsloven § 17. 

Utgangspunktet her er kravet til «alminnelig god vare» ikke er umiddelbart forpliktende. Kravet kan 

imidlertid likevel sies å komme indirekte inn under de ulike «mangelskategoriene» i de nevnte 

reglene. Tydeligst er dette kanskje i kjøpsloven § 19 (1) bokstav c og forbrukerkjøpsloven § 17 første 

ledd bokstav a. Slike vurderinger kan imidlertid også være aktuelle under regler om opplysningsplikt, 

jf. kjøpsloven § 19 (1) bokstav b og forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav b, jf. § 16 første ledd 

bokstav b. Et poeng her er at «forventningsgrunnlaget» som ligger til grunn for å oppstille en 

opplysningsplikt ofte vil kunne stamme fra «alminnelig god vare»-betraktninger. Dette er imidlertid 

betraktninger som er nokså kompliserte, og man bør heller premiere de som nevner dette fremfor å 

trekke de som i det hele tatt ikke berører spørsmålene.    

 
III. Avsluttende bemerkninger  
 
Oppgaven berører kjernespørsmål i kjøpsretten og de fleste må – som nevnt – forventes å få en del 

ut av den. Likevel er det viktig å presisere at kandidatene har begrenset med tid, og at enkelte av de 

betraktningene som ovenfor er nevnt antakelig må antas å være nokså avanserte. Man kan derfor 

ikke forvente langtgående dybde og bredde. Ytterligere må det fremheves at vi her står overfor 

kandidater som har studert jus i ett semester.  
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