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Sensorveiledning 

 

Generelt om oppgaven. Henvisning til kilder ved eksamen:  

Eksamen blir avlagt som hjemmeeksamen på grunn av Corona-epidemien. Da universitetet ble stengt 
ned 12. mars, var kursundervisningen i familie- og avtalerett nettopp avsluttet, med unntak av ett kurs 
som hadde én kursdag igjen. Siden oppgaven gjelder sentrale emner i arve- og familieretten, bør 
studentene ha godt grunnlag for å løse den, også i den krevende situasjonen som har vært. 

Det følger av vedtak om eksamen våren 2020 (fattet 25. mars 2020) at studentene har lov til å bruke 
«alle tilgjengelige kilder», og at det ikke er tillatt å kommunisere med andre personer om 
oppgaven. Når det gjelder kildehenvisninger, har dekanatet uttalt: "Inspera åpner ikke for fotnoter. 
Kildehenvisninger må gjøres i teksten.  På skoleeksamener som går som hjemmeeksamen, kan man 
bruke alle tilgjengelige kilder. Det er ikke noe krav om at du gjør dette. Skoleeksamen som går som 
hjemmeeksamen følger alminnelige eksamensvilkår og du kan skrive hjemme som om du var på 
skolen. Da gjelder utgangspunktet om at man ikke behøver henvisninger, for eksempel der man 
bruker runde vendinger som "det er hevdet i juridisk teori at". Dersom du velger å benytte kilder og 
siterer direkte, eller direkte bygger på andres materiale, må du få frem at det er dette du gjør. Dette får 
du frem ved å sette sitater i anførselstegn og å angi kilder i parentes med årstall og side, eventuelt 
nettside." 

Karakterene vil være bestått/ikke-bestått, se nærmere omtale under del I og II nedenfor. 

 

Del I Praktikum 3 timer 

Praktikumsoppgaven omhandler to temaer om det økonomiske forholdet mellom samboere: eieforhold 
og gjeldsansvar. Begge temaene er sentrale og inngår i læringskrav som studentene skal ha god 
kunnskap om: "Formuesforholdet mellom samboere og det økonomiske oppgjøret ved 
samboerforholdets opphør."  Litteratur er Peter Lødrup og Tone Sverdrup, Familieretten 8. utgave 
2016 kapittel 7, § 27 (s. 344-357) som viser til kapittel 4, § 11 (s.134-162) og § 12 (s. 162-173). De 
aktuelle henvisningene til § 11 og § 12 omhandler forholdet mellom ektefeller som også vil være 
relevante for samboere. Oppgaven tar opp spørsmål som har vært nøye gjennomgått i undervisningen 
både i forelesninger og på kurs.  

Det kommer klart frem i oppgaven at Peder og Marte er samboere, men dette kan godt slås fast 
innledningsvis. 

 

Første tvist: om eierskap til villaen 

Den første tvisten omhandler eierforholdet til huset som er Marte og Peders hjem. Det er de reelle 
eierforholdene som er det avgjørende. At Marte står oppført som eier i grunnboken, er naturlig 
ettersom hun sto for selve huskjøpet, men dette formelle momentet er ikke i seg selv nok til at hun 
reelt skulle være eneeier av boligen (jf. f.eks. Rt. 1980 s. 1403). Peder hevdet at de hadde blitt enige 
om å eie en halvpart hver av boligen i 1999. Som grunnlag for dette viser han til ordvekslingen mellom 
dem da han var på kurset i Sverige. Det første spørsmålet er således om partene har avtalt at de skal 
eie en halvpart hver. Marte bestrider at de hadde inngått noen avtale om at han skulle eie halvparten 
av boligen. Samboere kan fritt avtale seg imellom hvordan eierforholdet skal være. Sentralt i 
drøftelsen av om det foreligger en slik avtale mellom Peder og Marte, blir å tolke uttalelsen til Marte 
som svar på hans tilbud om å betale henne halvparten av egenkapitalen på 2 millioner som hun hadde 
skutt inn i boligen. Hun uttalte: «Det er ikke nødvendig, Peder, fra nå av er vi sammen om alt». 
Uttalelsen er ikke klar med hensyn til å skulle være en avtale om eierskap og eierbrøk. Den kan 
tenkes at Marte mente at det ikke var nødvendig for Peder å skyte inn penger i boligen, uten at hun 
mente å gi fra seg noen eierandel av den grunn. Men "fra nå av er vi sammen om alt", kan tolkes som 
om at de er sammen også om eierskapet til huset. Det må nok sies at uttalelsen i seg selv er så lite 
klar at det ikke kan utledes noen avtale om eierskap for en halvpart hver, basert på den alene, men 
det som er viktig her, er at studentene tar for seg uttalelsen og viser hvordan den kan tolkes. Det at 
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Peder ikke gjorde noe mer med saken, er videre et moment. Han burde ha klarlagt om de hadde 
inngått en avtale og i så fall med hvilken eierbrøk.  

Peder hevder videre at han uansett vil være eier for en tredjedel. Dette grunnlaget baserer seg på 
Peders bidrag til ervervet. Uenigheten mellom Marte og Peder handler om hva Peders bidrag har 
bestått i. Studentene må her vurdere hvorvidt sameie i boligen er stiftet basert partenes ervervsbidrag, 
som er et særskilt stiftelsesgrunnlag i samboerskap, som har vokst frem i rettspraksis, Rt. 1984 s. 497 
jf. Rt. 1978 s. 1352. Det er hovedsakelig den samme stiftelsesvurderingen i samboerskap som i 
ekteskap. To vilkår må være oppfylt, at det er ytet bidrag (direkte og indirekte) og at ervervet er et 
felles prosjekt for partene. I Lødrup/Sverdrup s. 354 oppsummeres det slik: "Hvorvidt sameie er stiftet 
avgjøres etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor graden av medvirkning står sentralt, men 
hvor også ikke-økonomiske momenter har betydning -- særlig hvilket felleskap det har vært rundt 
planlegging, anskaffelse og bruk av eiendelen. Slike ikke-økonomiske momenter har i første rekke 
avgjørende betydning der den ene har ytet et markert lavere bidrag til anskaffelsen enn den andre, se 
som eksempel Rt. 1984 s. 497." 

Når det gjelder bidragene til ervervet, er det ingen lovfestet regel i samboerforhold om at arbeid i 
hjemmet og betaling av forbruksutgifter er relevante bidrag når eierskap skal fastsettes, men dette 
følger av rettspraksis (se Lødrup/Sverdrup s. 352 flg. med videre henvisninger.) I vurderingen av 
bidragene må først de direkte bidragene fastsettes. Marte har stått for alle de direkte bidragene: Hun 
har skutt inn 2 millioner kroner i egenkapital som stammet fra arv, og betalt ned på lånet. De indirekte 
bidragene har vært betaling av forbruksutgifter, hjemmearbeid og barnepass. Peders bidrag har vært 
både barnepass og betaling av forbruksutgifter. For at disse bidragene skal være relevante i etablering 
av eierskap, må de muliggjøre de direkte bidragene til Marte. Egenkapitalen faller klart utenfor det 
Peder kan ha muliggjort ettersom de stammer fra arv som Marte mottok før samboerskapet ble 
etablert. Spørsmålet blir dermed om Peders bidrag har muliggjort nedbetalingen av lånet. 

I faktum kommer det frem at Peder har tatt en større del av barnepasset enn Marte da barna var små. 
Det fremkommer av rettspraksis at pass av barn under skolepliktig alder anses å muliggjøre 
halvparten av den andres inntekt (så lenge inntekten ikke er spesielt høy), jf. Rt. 1980 s. 1403 og L/S 
s. 356 og s. 155. Peder har passet barna halvparten av arbeidstiden mens de gikk i barnehagen. I 
faktum kommer det frem klar uenighet mellom Marte og Peder om hvordan Peders barnepass skal 
verdifastsettes med hensyn til å muliggjøre Martes direkte bidrag. Studentene bør her få frem 
at vurderingen av hva Peders bidrag i form av barnepass har muliggjort, ikke skal gjøres på grunnlag 
av en hypotetisk, regnskapsmessig beregning av hva det ville ha kostet å ha barna i 
fulldagsbarnehage. Både rettspraksis og forarbeidene stadfester at det skal foretas en skjønnsmessig 
vurdering av bidragene, og at det ikke vil være snakk om hypotetiske beregninger av for eksempel hva 
det ville ha kostet å ha barna i fulldagsbarnehage i stedet for at Peder var hjemme med dem 
halvparten av tiden. Bidraget anses altså å frigjøre tid og ikke penger for den utearbeidende. 
Lødrup/Sverdrup skriver om dette på s. 155-156: "I de høyesterettsdommene hvor hjemmearbeidet 
har bestått i omsorg for små barn har argumentasjonen vært knyttet til frigjøring av arbeidstid, ikke 
frigjøring av kapital." I vår sak måtte Marte da ha redusert arbeidstiden sin med en fjerdedel hvis 
Peder ikke hadde tatt seg av barna halve arbeidsdagen, og Peder har dermed muliggjort en fjerdedel 
av hennes inntekt. På forelesning har det vært drøftet om den økte barnehagedekningen taler for at 
det i dag er mer nærliggende enn før å se barneomsorg som besparelse i stedet for frigjøring av tid, 
men dette avvises. Forutsetning i årsaksvurderingen bør være at barna skal ha like mye tid sammen 
med foreldrene i den hypotetiske sammenligningssituasjonen, dette sies også i Lødrup/Sverdrup s. 
155 (petitavsnitt). (Forelesningen ligger tilgjengelig som podcast for studentene, og noen vil nok lytte til 
denne i forbindelse med eksamensbesvarelsen.) 

Videre har Peder bidratt til forbruksutgiftene til familien. Hele Peders inntekt gikk til dekning av 
familiens løpende forbruksutgifter, mens Martes inntekt også gikk til dekning av familiens forbruk, 
mens resten ble brukt til nedbetaling av boliglånet. Det er det samlede bidraget fra Peder som må 
vurderes, og i vår sak har Peders inntekt gått til familiens forbruk, og han har gjennom 
barnepass frigjort tid for Marte slik at hennes inntekt også delvis kunne gå til forbruk og delvis til 
nedbetaling av lånet. Det kan legges til at boligen synes å stå i en særstilling siden hjemmet vil ha 
sterk tilknytning til begge parter, noe som ikke nødvendigvis gjør seg gjeldende for andre eiendeler (se 
om denne vurderingen i Lødrup/Sverdrup s. 155). Alt i alt fremstår situasjonen som at partene har 
bidratt omtrent på like fot til familiens økonomi, på en måte som har muliggjort Martes inntekter som 
igjen muliggjorde nedbetaling av huslånet. Det kan også legges til at man i rettspraksis har sett bort 
fra mindre eller moderate forskjeller i bidragene mellom partene (jf. Rt. 1978 s. 1352 (på s. 1360)) og 
at det heller ikke er slik at Peder har hatt noe stort særforbruk som bare har kommet han til gode. I 



denne saken hvor den samlede innsats er like stor, kommer spørsmålet om halvpart- og 
evneprinsippet ikke på spissen fordi de to prinsippene fører til samme resultat (se om dette i 
Lødrup/Sverdrup s. 156-157).   

Når det gjelder vilkåret om felles prosjekt, kjøpte Marte huset i forbindelse med at de skulle etablere 
seg sammen, og det var enighet mellom dem om ervervet.  Riktignok hadde hun fattet interesse for 
huset og gjort visse undersøkelser rundt det å kjøpe det før hun traff Peder. Det er altså en viss grad 
av planlegging som Marte gjør alene, men ettersom Peder befinner seg i Sverige på den tiden, er det 
praktiske grunner til at han i mindre grad deltar i planleggingen. De var dessuten enige om å erverve 
huset som ledd i at de skulle stifte familie og at det skulle være deres felles hjem. Et ytterligere 
moment er at Peder tilbyr seg å kjøpe seg inn i huset, men Marte avslår dette med den nevnte 
uttalelsen om at det ikke var nødvendig, og at de fra da av var "sammen om alt". Uttalelsen taler for 
større grad av fellesskap. Ved samlivsbruddet har det vært deres felles hjem i nær 20 år, og bruken 
tilsier klart at vilkåret om felleskap er oppfylt. Det har vært stor grad av felleskap rundt ervervet. 

Alt i alt fremstår familiens prioriteringer av tid, ressurser og økonomi som igjen 
muliggjorde nedbetalingen av lånet, som noe som Peder og Marte har vært enige om, og der de har 
dratt lasset sammen på en måte som har ført til at lånet på huset ble betalt ned. Det er klart mest 
nærliggende å konkludere med at Peder er medeier til huset basert på en helhetsvurdering av 
vilkårene om bidrag til ervervet og graden av felles prosjekt. 

Neste spørsmål blir hvor stor andel av boligen som Peder eier. Eierbrøken bestemmes av verdien på 
de reelle bidragene til ervervet, jf. Rt. 1978 s. 1352 og Rt. 1980 s.1401. Her kan det være greit å starte 
med at det er en presumsjon i sameieloven § 2 om like eierandeler dersom det ikke er grunnlag for 
annet. Her vil det riktignok være klart at det er grunnlag for annet i og med at en tredjedel klart 
stammer fra Martes arv, innskutt som egenkapital i huset. I tråd med bidragene, slik de er redegjort for 
over, vil det være naturlig å gi Peder en eierbrøk på en tredjedel av boligen, ettersom hans bidrag har 
muliggjort ca. halvparten av nedbetalingen av boliglånet. At vurderingen er skjønnsmessig, vil gjelde 
også her (jf. bl.a. Rt. 1978 s. 1352, se nærmere om vurderingen i Lødrup/Sverdrup s. 159-
160.)  Dersom studenter kommer til at Peder kun frigjør penger for Marte ved sitt barnepass og at 
dette kun utgjorde 12 000 kroner i året, vil det riktignok være fornuftig å komme til at Peders bidrag 
utgjør mindre enn en tredjedel og at eierbrøken da vil være mindre.   

 

Andre tvist: om gjeldsansvaret innad for forbrukslånet 

Neste tvist omhandler ansvaret for et forbrukslån på 200 000 kroner som Peder tok opp for at familien 
skulle få reise på ferie til Asia. Den som tar opp lånet, er også fullt ut ansvarlig for det overfor kreditor, 
og samboere kan ikke stifte gjeld med virkning for hverandre (se Lødrup/Sverdrup s. 349-350). 
Ansvaret utad overfor kreditor ligger derfor klart hos Peder. Spørsmålet blir om Marte likevel kan sies 
å være ansvarlig for lånet innad, altså i det interne forholdet til Peder. Høyesterett har klarlagt at 
et ansvar innad som avviker fra ansvaret utad overfor kreditor, må basere seg på et særskilt 
rettsgrunnlag (Rt. 1990 s. 1226 og Rt. 1996 s. 1666). De nevnte høyesterettssakene gjaldt begge 
mellom ektefeller, men likheten mellom ektefeller og samboere tilsier at det ikke er noen forskjell på 
hvordan et avtalegrunnlag som dette skal vurderes (jf, også NOU1999: 25, s. 183-184.) I vår sak er 
det ingen aktuelle rettsgrunnlag i lovs form, så her må det i så fall stadfestes at Marte og Peder har 
avtalt seg imellom at de skal dele ansvaret for lånet. Høyesterett har i de nevnte sakene godtatt 
stilltiende og forutsetningsvise avtaler om gjeldsansvar innad, og spørsmålet blir om det foreligger en 
slik avtale mellom Marte og Peder.  Begrunnelsen for å godta stilltiende og forutsetningsvise avtaler 
er at ektefeller i liten grad snakker med hverandre i rettslige termer, og dette vil gjelde på samme måte 
mellom samboere. Det bør altså ikke stilles noen store krav for å statuere et avtalegrunnlag, men det 
er ikke nok at gjelden har kommet begge til gode, det må foreligge konkrete indikasjoner på at de har 
ment å forplikte seg i felleskap. Her er det en rekke momenter som kan hentes ut av dommene, samt i 
pensum der det listes opp typiske momenter som vil gjøre seg gjeldende i en slik vurdering. Momenter 
som nevnes i pensum, er foranledning til låneopptaket, årsaken til at bare den ene sto ansvarlig utad, 
enighet og felleskap rundt disposisjonen, samt partenes økonomi.   

Marte deltok ikke i planlegging, opptak av lån eller kjøp av billetter og sa seg uenig i at de skulle reise 
på en så dyr reise. Peder kunne ha ventet med å kjøpe billettene til Marte var hjemme igjen og de fikk 
snakket nærmere om saken. Dog har Marte mulighet til å sette ned foten for reisen når han forteller 
henne om lånet, og det gjør hun ikke. Når de snakker sammen, har han kun tatt opp lånet og fortalt at 
han planlegger å kjøpe billettene. Dette gir Marte mulighet til å si klart fra at hun ikke er enig i at de 
skal bruke penger på reisen og kreve at han skal avblåse planene. Her blir det sentralt å tolke Martes 



utsagn om at "gjort er gjort". Betyr det at hun anerkjente ferieplanene og påtok seg et ansvar for 
låneopptaket, eller betydde det bare at hun stadfestet at det ikke var noe å gjøre ettersom Peder 
allerede hadde tatt opp lånet? Uttalelsen sett i sammenheng med at hun ikke protesterte ytterligere 
og senere ble med på turen og nytte godt av den, tilsier at hun også var ansvarlig for lånet. Dersom 
Marte ikke ville være med å dele på utgiftene, kunne hun ha klarlagt at hun bare ville være med på 
reisen dersom Peder betalte for den på egen hånd. Når hun svarer at "gjort er gjort", og siden ikke 
snakker mer om saken, vil det tilsi at dette har skapt en berettiget forventning hos Peder. Hun burde 
ha protestert dersom hun ikke ville være medansvarlig for lånet, og dette stemmer nok best overens 
særlig med den nevnte dommen Rt. 1999 s. 1666.   Det vil nok være mest nærliggende å konkludere 
med at Marte er ansvarlig for halvparten av lånet innad i forholdet til Peder, men uavhengig av hva 
studentene konkluderer med, er det viktigst at de i drøftelsen får frem de relevantene momentene 
knyttet til hvorvidt Marte har ment å forplikte seg, og om Peder hadde grunn til å forvente at hun var 
forpliktet for halvparten av lånebeløpet.   

 

Karakterfastsetting 

Besvarelsene skal vurderes til «bestått / ikke bestått» istedenfor bokstavkarakterer. Etter ovennevnte 
vedtak av 25. mars 2020 heter det: 

«For å oppnå resultatet «bestått» må man oppfylle kravene til læringsutbytte slik det fremgår 
av læringsbeskrivelsen, og vise tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og metodisk 
kompetanse.» 

  

Juridisk fakultet tolker bestått-standarden slik at kravene for å bestå eksamen i praksis må være de 
samme som tidligere. 

Hvorvidt den enkelte student oppfyller dette, må avgjøres etter en helhetsvurdering, der sterke og 
svake sider ved viste kunnskaper, ferdigheter og metodisk kompetanse må veies opp mot hverandre. 

Overfor kandidater som ber om begrunnelse skal det henvises til B/IB standarden og kriteriene i 
denne, samt kravene til læringsutbytte. Sensorene skal ikke angi eller antyde hvordan oppgaven ville 
blitt bedømt under bokstavkarakterskalaen. 

 

Merknad fra sensormøtet 

Sensuren så langt har vist at enkelte studenter bruker husstandsfelleskapsloven i drøftelsen av 
eierskap. Dette er ikke riktig. Tvisten handler om eierskap til villaen og 
hustandsfelleskapsloven regulerer ugifte hustandsmedlemmers rett, på nærmere angitte vilkår, til å 
overta bolig og innbo mot å betale omsetningsverdien. Den representerer således et unntak til 
hovedregelen om at hver av partene beholder sine eiendeler ved oppgjøret. Tvist om dette faller i sin 
helhet utenfor oppgaven. 

Videre kommer det frem at flere studenter drøfter spørsmål om Peder har rett til vederlag fra Marte. 
Det er ingen tvist mellom partene i oppgaven om vederlag og det faller utenfor det som skal drøftes. 
Dersom studenter gjør en fornuftig drøftelse av vederlagsspørsmålet i tillegg til å drøfte eierskap og 
gjeldsansvaret (eventuelt som en subsidiær drøftelse), bør det riktignok ikke føre til noe særlig trekk. 

 

Sensorveiledningen for del I er forfattet av Tone Linn Wærstad 

------------------------------------------------ 

 

Teori del II 3 timer 

Emnet for oppgaven dekkes av kravet om god forståelse. Læreboken og undervisningen er basert på 
arveloven fra 1972. De nye lovbestemmelsene i 2019-loven er uttrykkelig nevnt i oppgaveteksten. Det 
finnes fortsatt ikke noen forskrift om opprettelse av digitale testamenter. 

Litteratur: Lødrup og Asland, Arverett 7.  utg. 2018 kapittel 3. 

John Asland har skrevet en artikkel om digitale testamenter i FAB nr. 4 for 2019. 



Oppgaven kan etter min mening deles opp i tre hoveddeler. Den første blir en sammenlikning av 
formkravene i 1972-loven med 2019-loven. Neste del blir å vurdere eventuelle problemer med å 
opprette testamenter som skyldes corona-epidemien. Siste del blir så hvordan digitale testamenter 
kunne ha praktisk betydning under en slik epidemi. 

Første del er formulert som en sammenlikning av formkravene i de to lovene. En detaljert 
gjennomgang av alle formkravene er egentlig unødvendig siden endringene er minimale. En kort 
oversikt over formkravene som er like, burde være tilstrekkelig. Kandidatene får så presisere nærmere 
de få forskjellene som foreligger. 

Innledning. De fleste vil ganske sikkert ta med noen momenter i en innledning. Som forslag nevner jeg 
følgende: 

Kort om hva en dødsdisposisjon er med henvisning til al. § 48. Man kan i testament fastsette “kva som 
skal gjerast med det han let etter seg når han døyr.” Jf. § 40 første ledd i den nye loven. 

Begrunnelsen for formkravene. Lødrup/Asland s. 89-96. 

Skillet mellom krav hvor det står “skal” alternativt ”bør”. “Skal”-kravene er absolutte i den forstand at et 
testament ubetinget er ugyldig hvis kravene ikke er oppfylt, jr. § 42 tredje ledd i den nye loven. “Bør” 
kravene er ment som anbefalinger. 

En eventuell innledning bør være kort. 

Sammenlikning. § 49 og nye § 42. Testamenter skal opprettes skriftlig med to vitner. Om testamentet 
er håndskrevet eller maskinskrevet er uten betydning. Testator skal underskrive mens begge vitner er 
tilstede eller vedkjenne seg sin underskrift. Vi har en god del rettspraksis om dette samtidighetskravet i 
§ 49. I et par lagmannsrettsdommer er underskrift med signaturstempel godtatt. Vitnene må så 
undertegne i testators nærvær, men ikke nødvendigvis samtidig. Det er videre et krav om at vitnene 
vet at dokumentet skal være et testament. Dette kravet er i praksis nesten alltid oppfylt. Det er 
tilstrekkelig at dokumentet har tittelen testament eller at vitnene har lest dokumentet. Kravet om 
“godtatt” er helt uten betydning. 

Formkravene i nye § 42 er nesten helt like med § 49. Den eneste endringen fremgår klart av 
lovteksten siden det nå står at testator skal undertegne eller vedkjenne seg sin underskrift “mens 
vitnene sammen eller hver for seg er til stede.” Samtidighetskravet er opphevet. Ordet “godtatt” om 
vitnene er sløyfet. 

Siden oppgaveteksten bare nevner § 49 og § 42, er det overflødig å ta med kravene til vitners 
habilitet. I nye § 42 er det i annet ledd henvist til § 44, men i § 49 er det ikke henvist til § 61. Om 
kandidater kort nevner noe om vitners habilitet må det være helt greit, men det bør ikke trekkes for de 
som ikke nevner noe om habilitet. Inhabilitet medfører dessuten bare delvis ugyldighet. 

Som oppsummering: endringene er helt minimale. 

  

Sammenlikning. § 51 og nye § 46. 

§ 51. Vi har to former for nødstestamenter, muntlig nødstestament med to vitner og skriftlig testament 
uten vitner. I 1972-loven er fellesvilkåret formulert som brå og farlig sykdom eller annet nødstilfelle. I 
Prop. 107 L (2017-2018) blir dette beskrevet som følger: “Reglene om nødstestamenter får 
anvendelse i tilfeller der testator brått er i en situasjon der døden er en sannsynlig eller eneste mulige 
utgang.” Vilkåret om at sykdommen eller nødstilfelle skal inntre brått, er i rettspraksis tillagt liten vekt, 
jr. Lødrup/Asland s. 105 og Rt. 1974 s. 920. 

Vilkåret i § 51 annet ledd er at det ikke er råd å få tak i testamentsvitner. Det avgjørende er om det er 
uforholdsmessig vanskelig å få tak i vitner. 

I nye § 46 er det et par endringer. Den ene er at vilkåret om “brå” er fjernet. I annet ledd om skriftlige 
nødstestamenter er vilkåret at det er “umulig for testator å opprette testament med vitner.” I 
rettspraksis og juridisk teori har det vært noe uklart om lovens vilkår skal tolkes rent objektivt eller 
subjektivt. I Prop. 107 L (2017-2018) s. 119 nevnes: “Når det gjelder adgangen til å opprette 
nødtestament uten vitner, er departementet enig med utvalget i at det bør legges vekt på testators 
subjektive oppfatning av om det er mulig å få tak i vitner.” Derfor har man tatt med ordene “for 
testator.” 



Forskjellen blir avgjørende hvis en person begår selvmord rett etter han har opprettet skriftlig 
testament uten vitner. I rettspraksis og juridisk teori har det vært noe usikkert om nødstestament kan 
godtas i slike tilfeller, jf. Lødrup/Asland s. 108-110 og Rt. 1984 s. 1425. I Prop. 107 L (2017-2018) s. 
119 nevnes om dette: “Departementet er på den annen side enig med utvalget i at i en 
selvmordssituasjon, der lovens krav for øvrig er oppfylt, bør det legges vekt på at det for testator kan 
oppfattes som umulig å tilkalle vitner.” 

I § 51 annet ledd står det at testator “kan gjere testament med eit dokument som han sjølv har skrive 
og underskrive.” Det betyr at testamentet må være håndskrevet. I § 46 annet ledd står det bare at 
testament kan opprettes med et dokument som testator underskriver. Testamentet kan dermed være 
maskinskrevet. Derimot kan et testament ikke opprettes og lagres på data inntil vi får en forskrift om 
digitale testamenter. 

Som oppsummering. Også her er endringene minimale. 

  

Corona-epidemien. 

Denne epidemien skaper ikke nødvendigvis noen problemer med å opprette et testament. Nesten alle 
som er smittet, vil fortsatt kunne opprette et skriftlig testament. Problemet kan være å få medvirkning 
fra to habile vitner. Mange mennesker ønsker å få råd og veiledning fra en advokat når de oppretter 
testament. For en som er corona-smittet, vil telefonisk kontakt med en advokat være eneste mulighet. 
Hva angår vitner, kan jeg forestille meg følgende situasjoner: 

Pasienten bor på et eldresenter eller pleiehjem. Mange eldresentre har klare regler om at ansatte ikke 
skal medvirke som vitner til et testament hvor institusjonen er begunstiget. Det kan vel tenkes at 
eldresentre/pleiehjem har helt generelle regler om at ansatte ikke skal medvirke som vitner. Når 
testator da ikke får besøk av familie og venner, kan det være umulig å opprette et skriftlig testament 
med vitner. Testator kan etter § 51 annet ledd opprette et testament uten vitner. Jeg går ut fra at 
nesten alle kandidater vil ta det som gitt at corona-smitte vil regnes som farlig sykdom eller annet 
nødstilfelle. Det er helt greit om dette drøftes. 

Testator kan være innlagt på sykehus. Meg bekjent er det ingen interne regler på sykehus om at 
sykepleiere og andre ansatte ikke skal være vitner på et testament. Dermed er det for slike pasienter 
fullt mulig å følge formkravene I § 49. 

Testator kan være i isolat hjemme. Han har da bare kontakt med ektefelle og eventuelt barn. Disse 
personene vil ofte være inhabile som vitner, og testator må da opprette et skriftlig testament uten 
vitner. Er testator alvorlig syk, vil han bli innlagt på sykehus hvor han som nevnt kan opprette et 
testament med vitner. 

Det kan tenkes at en person som ikke er smittet, er engstelig for å bli smittet og derfor vil opprette et 
testament. Man kan ta som eksempel er person på 80 år som allerede har forskjellige helseproblemer. 
Han ønsker å opprette et testament, men synes det er risikabelt å være sammen med to vitner når 
han undertegner. Etter 1972-loven må han undertegne eller vedkjenne seg sin underskrift i nærvær av 
to vitner. I 2019-loven har han som nevnt muligheten for å undertegne i nærvær av ett vitne og senere 
vedkjenne seg sin underskrift overfor vitne nr. 2. 

 

Digitale testamenter 

Foreløpig finnes bare hjemmel i § 46 i 2019-loven for å lage forskrifter om digitale testamenter. Derfor 
har kandidatene mulighet til å fremstille forskjellige fremgangsmåter. Generelle betraktninger om 
fordeler og farer med digitale testamenter faller egentlig utenfor oppgaven. Spørsmålet er  hvordan 
digitale testamenter kan brukes i en epidemi. En mulighet i en forskrift er at vitner må være tilstede når 
testator oppretter sitt testament digitalt. I så fall vil digitale testamenter ikke være noen hjelp i en 
epidemisituasjon. Det kan også tenkes at en forskrift gir mulighet for at vitner kan delta digitalt i 
prosessen med å opprette et testament uten å være fysisk tilstede sammen med testator. Gitt 
muligheten til å opprette et skriftlig nødstestament uten vitner, gir ikke digitale testamenter særlig hjelp 
i en epidemi. Dersom testator ikke er i en nødssituasjon, kan muligheten til å opprette et digital 
testament hvor vitnene ikke er fysisk tilstede, gjøre det lettere å opprette et testament. Se eksempel 
ovenfor. 

 



Vurdering av bestått/ikke-bestått 

 

Et problem med denne eksamen er at kandidatene har tilgang til alle mulige hjelpemidler. Særlig 
under spørsmålet om sammenlikning av formkravene kan dette medføre at man fyller opp med stoff 
som er unødvendig. Jeg synes man bør premiere de kandidater som gir korte og presise svar på 
nettopp det oppgaven spør om. Selvstendig resonnering ved behandlingen av de to siste spørsmålene 
bør også premieres. 

  

Sensorveiledning til Del II er forfattet av Peter Hambro, 1. mai 2020. 

 


