
Fakultetsoppgave i dynamisk tingsrett, 

innlevering 12. september 2011  

Gjennomgang 14. oktober 2011  
v/Jon Gauslaa 



Generelle oppgavetekniske utfordringer   
 

 Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. 

 Angi presise problemstillinger. 

 Drøfte og avgjøre disse. 
 

 Identifiseringen og presiseringen er grunnlaget for en god besvarelse.  

– Kommer du skjevt ut her, vil ikke gode drøftelser redde besvarelsen. 
Drøftelsene vil da ikke være svar på det oppgaven spør om. 

 

 Drøftelse og avgjørelse 

– Viktig å skjære raskt gjennom der spørsmålene er enkle. 

– Mer nyanserte og balanserte drøftelser der spørsmålene innbyr til det. 

– En klar og poengtert fremstillingsform trekker opp.  

– Konklusjonene må være klart formulert, men deres innhold har liten 
betydning, bortsett fra der løsningen er opplagt.  

 

Viktig å legge ned mye arbeid i problemidentifisering/-presisering.  

Lykkes du med dette vil også drøftelsene gå lettere.  

 

 

 



Spesielle oppgavetekniske utfordringer  

 Faktum er kortfattet, men ikke alle spørsmål kommer klart frem. 
 

 Særlig utfordring: Hvor langt bør du gå i å drøfte subsidiære spørsmål 
når du skal ”drøfte og løse de rettsspørsmålene oppgaven reiser”? 

 

– Oppgavens hovedspørsmål er om vilkårene for godtroekstinksjon er oppfylt.   
 

• Du bør i alle fall drøfte/kommentere samtlige vilkår, og slik at du fortsetter med 
subsidiære drøftelser om du mener at ett eller flere vilkår ikke er oppfylt. 

 

 Disponeringen og sorteringen av prinsipale og subsidiære drøftelser 
byr også på utfordringer.  

 

– Det er fornuftig å starte med de vilkårene man anser oppfylt, og avslutte 
med det eller de vilkårene man anser ikke er oppfylt. 

 

•  På den måten begrenses antall subsidiære drøftelser til et minimum. 

 



Oppgavens hovedspørsmål   

 

 Har brukthandler Åse Åsen ekstingvert Marte Kirkeruds eiendomsrett til 

TV-apparatet etter godtroloven § 1? 
 

– Dette bør slås fast umiddelbart, uten noen form for teoretisk innledning der 

for eksempel reglene om godtroerverv begrunnes nærmere. 
 

 Samtlige vilkår i § 1 bør omtales/drøftes, men det er unødvendig å 

bruke tid på vilkår som åpenbart er oppfylt. Det kan fastslås at: 

 

– TV-apparatet er en ”løsøreting” 

 

– Lars Ås ”sitter med tingen” når han selger TV-apparatet til Marte 

 

 De øvrige spørsmålene bør drøftes i større eller mindre grad   

 

 
 

 

 



Overleveringskravet 

 Ett av ekstinksjonsvilkårene etter godtroloven § 1 nr. 1 er at mottakeren 
må få løsøretingen ”overlevert til seg”.  

 

– Dette reiser spørsmål om overlevering til Kari Holm kan sidestilles med 
overlevering direkte til kjøperen Åse Åsen. 
 

– Lovens ordlyd trekker i retning av et benektende svar (overlevert til ”seg”). 
 

– Forarbeidene: overlevering til kjøperens representant, er tilstrekkelig.  
 

– For etablering av rettsvern etter håndpantregelen i panteloven § 3-2 er 
overlevering til tredjeperson tilstrekkelig (objektet er ikke lenger i pantsetters 
besittelse). 

 

 Konklusjon: Vilkåret er oppfylt. Dette har likevel underordnet 
betydning, gitt at man ser og problematiserer betydningen av at 
overleveringen skjer til en tredjeperson, og ikke direkte til kjøperen selv. 

 

 
 

 

 



Godtrokravet – må drøftes i flere relasjoner 

 Åses gode tro 
 

– Faktum gir ikke konkrete holdepunkter for manglende god tro. Lars har forfalsket sin 
legitimasjon og så ut som han var langt eldre enn 17 år. Ikke i seg selv mistenkelig at 
en person som fremstår som 22 år gammel eier en TV/flatskjerm. 
 

 Er det grunnlag for identifikasjon mellom Kari og Åse, slik at uaktsomhet 
hos Kari medfører at Åse ikke vinner fram? 

 

– Dette må vurderes ut fra tilknytningen mellom dem. Kari er ingen tilfeldig tredjeperson, 
men heller ikke Åses faste medhjelper, fullmektig eller liknende. Konklusjonen er åpen. 

 

– Vurdering av reelle hensyn gir uttelling (hvilken løsning er best egnet til å fremme 
omsetningslivets tarv, hvilken part har den mest beskyttelsesverdige interessen)? 

 

 Karis gode tro 
 

– Kari stusset over at Lars solgte TV-apparatet, og later til å ha visst at Lars var 17 år. 
Hun har kanskje ikke forstått at alt ikke var som det skulle, men hun burde forstått det.   

  

 Konklusjon: Vilkåret ikke oppfylt, hvis identifikasjon mellom Kari og Åse 

 



Vilkåret ”solgt”  

– betydningen av at Lars er mindreårig 
Etter godtroloven § 1 er det et vilkår at tingen er ”solgt” 
 

 Tilsynelatende er dette oppfylt, men Lars var 17 år og umyndig. Avtalen mellom 
Lars og Åse er dermed ugyldig etter vergemålsloven 

 

 Virkningen av dette er trolig at vilkåret ”solgt” ikke er oppfylt. 
 

– Det følger av forarbeidene at godtrolovens salgsbegrep forutsetter gyldig avtale 
 

– Dessuten impliserer ordet ”avtalen” i § 1 nr. 1 at avtalen må være gyldig. Er den 
ugyldig foreligger det ingen avtale i godtrolovens forstand. 

 

 Det gir et pluss å drøfte betydningen av at vergemålsloven ikke er gitt for å 
beskytte Martine. Faren, som er nærmest til å påberope denne, er likegyldig. 
 

– Kan  Martine ikke gjøre ugyldighetsgrunnen gjeldende fordi hun er utenfor den kretsen 
vergemålsloven skal beskytte, slik at vilkåret ”solgt” likevel er oppfylt? Åpen konklusjon. 

  

 Det er ok å drøfte om det foreligger en gyldig salgsavtale (brudd på 
vergemålsloven, jf. også avtalel. § 30) uten å koble dette til vilkåret ”solgt” § 1. 
Men kommer du til at avtalen er ugyldig, må vilkårene i § 1 drøftes subsidiært 

  

 

 



Tyveri eller underslag? 

 Uansett hva man konkluderer med foran, bør unntaket i godtroloven § 2 drøftes, 
dvs. om tingen er fravendt Martine ved tyveri (da vindiserer hun) eller underslag 
(da ekstingverer Åse, gitt at vilkårene i § 1 er oppfylt). 

 

 Avgjørende for om noe er underslag, jf. strl § 255 eller tyveri, jf. § 257, er om 
den som tilegner seg tingen hadde denne i sin besittelse da tilegnelsen skjedde 
 

– Spørsmålet er altså om Lars da han tilegnet seg TV-apparatet og senere solgte det 
hadde en rådighet over dette som kan anses som ”besittelse” etter straffeloven § 255. 

 

– Får man frem dette, har utfallet av vurderingen tyveri eller underslag liten betydning. 

 

• En feil mange gjør er kun å vurdere kriteriene i § 257 isolert, uten å se hen til § 
255. Da bærer drøftelse (og konklusjon) ofte galt av sted. 

 

– I dette tilfellet hadde Lars lovlig adkomst til TV-apparatet gjennom sitt slektskap med 
Peder. Tilfeller ligger dermed nærmere underslag enn tyveri. 

  

Konklusjon: Åse ekstingverer (gitt at vilkårene i § 1 er oppfylt). 

 
 

  

 

 



 

 

Teorioppgaven: ”Løsøreselgerens rettsstilling når 

kjøperen går konkurs før kjøpesummen er betalt” 
 

 Oppgaven gjelder rettsforholdet mellom debitors hjemmelsmenn og 

konkursboet.  

 

 Problemet er om selgeren bare har et dividendekrav på kjøpesummen 

eller separatistrett (hevingsrett eller stansingsrett).  
 

 Viktig å gå rett på sak, og knytte drøftelsen til det tidspunkt selgerens 

separatistrett tapes, jf. bl.a. dekningsloven (dl) §§ 7-2 og § 7-9 og 

kjøpsloven (kjl) § 61 (2)  - ”overgitt”  
 

– I dl § 7-7 (2) tales det om ”levert”, men dette må tolkes som ”overgitt”, slik at 

hevings- og stansingsrett tapes om kjøperen eller dennes folk har fått 

besittelsen av salgsgjenstanden før konkurs er åpnet.  

 
 

 
 



 

 

Teorioppgaven: ”Løsøreselgerens rettsstilling når 

kjøperen går konkurs før kjøpesummen er betalt” 
 

 Det avgjørende er hvor (hos hvem) tingen var på tidspunktet for 

konkursåpning.  
 

– Var den da overgitt, er hevings- og stansingsretten tapt. Var den ikke 

overgitt, er retten i behold. Det er viktig å få dette tydelig frem.  

 

 Det er også viktig ikke å blande kjøpslovens leveringsbegrep med 

konkursrettens regulering av stansings- og hevingsretten.  
 

– Ved sendekjøp er levering skjedd kjøpsrettslig når tingen er brakt til den 

som skal besørge leveringen (fraktfører) jf. kjl. § 7 (2), men den er ikke 

overgitt konkursrettslig før kjøper har fått besittelsen.  
 

– Det er uheldig å misforstå dette, men det gir uttelling å se poenget.   

 
 

 
 



 

 

Teorioppgaven: ”Løsøreselgerens rettsstilling når 

kjøperen går konkurs før kjøpesummen er betalt” 
 

 En drøftelse av spørsmålet om hevings- og stansingsrett kan nyanseres i mange 

retninger. For å besvare oppgaven godt er det likevel tilstrekkelig med en 

treffsikker fremstilling av kjernen i ”overgitt”-kriteriet. 
 

– En viss utdyping og konkretisering vil trekke opp. I den forbindelse kan det 

foretas en inndeling i følgende typetilfeller:  
 

• Løsøreselgerens rettsstilling når kjøperen går konkurs etter at tingen er 

overlevert, men før kjøpesummen er betalt når tingen er overlevert i) før 

konkursåpning og ii) etter konkursåpning;  
 

• Løsøreselgerens rettsstilling når kjøperen går konkurs før tingen er overlevert og 

før kjøpesummen er betalt når tingen iii) fortsatt er hos selger på 

konkurstidspunket, eller iv) ”underveis” til kjøper idet denne går konkurs. 

 

 Generelt sett er det viktig å fokusere på hovedpoengene. Det er uheldig ikke å 

frem det sentrale, og la mindre sentrale forhold bli fremtredende. 

 

 
 



 

 

 

Takk for oppmerksomheten! 

 
 

 

 

Lykke til på eksamen!  


