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Generelt om oppgaven 

• Oppgaven ble gitt høsten 2012 (JUS 3211). 
 

• Omfang: halvdagsoppgave (ca. 3 timer). Skulle telle 50 % 
 

– Sensorveiledning finnes på nettet. Legitimt hjelpemiddel ved skriving av 

fakultetsoppgaver, men ukritisk bruk (avskrift) bør unngås. 
 

– Omhandler sentralt stoff (condictio indebiti, foreldelse, forsinkelsesrenter).  
 

– Oppgaven er neppe spesielt vanskelig. Det er relativt lett å identifisere 

oppgavens rettsspørsmål (partenes anførsler), og stoffet er sentralt. 
 

• Gå rett på sak og skjær raskt gjennom der spørsmålene er enkle. 
 

• Drøft mer nyansert der spørsmålene innbyr til det (skjønnsmessige vilkår).  
 

• Problemformuleringer, resonnementer og argumentasjon teller mer enn 

konklusjonene, med mindre disse er uskjønnsomme.  
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1.  Kan Lars Holm kreve beløpet tilbakebetalt? 

Mest aktuelle rettsgrunnlag: læren om condicto indebiti 
 

• Gir rett til tilbakebetaling når betaling har skjedd som følge av en 

villfarelse om betalingspliktens eksistens eller omfang. 
 

– Oppgaven gjelder villfarelse om betalingspliktens omfang. 
 

• Læren er ulovfestet og utviklet i rettspraksis og juridisk teori. 
 

– Konkret helhetsvurdering: Veier de momentene som taler for tilbakebetaling 

(korreksjonshensynet) tyngre enn de momentene som taler mot (oppgjørshensynet)?  
 

– Rt. 1985 s. 290 (Birgo) på s. 294: Det er et grunnleggende trekk i læren om condictio 

indebiti at hvert tilfelle skal vurderes konkret og under hensyn til rimelighet. 
 

– Om korreksjonshensynet eller oppgjørshensynet veier tyngst vil variere fra sak til sak. 

Også vekten av de ulike momentene vil variere. 

 

 



Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

1.  Kan Lars Holm kreve beløpet tilbakebetalt? 

Condicto indebiti. Konkret vurdering: 
 

• Subjektive forhold. Hvem kan feilen føres tilbake til? 
 

– Feilen har oppstått hos Peder. Vi vet for lite om årsakene til feilen til at uaktsomhet 

kan fastslås, men det er mulig at feilen skyldes svikt i hans faktureringsrutiner. 
 

– Lars stusset over regningen. Skulle han ha gjort mer enn å kontrollere fakturaen? 

Skulle han tatt betalingsforbehold? Neppe. Han er forbruker uten byggefaglig innsikt.  
 

– Ved vurderingen av de subjektive forholdene stilles det strengere krav til 

næringsdrivende enn andre. De subjektive forholdene taler derfor i Peders disfavør. 

 

• Objektive feil fra en part taler mot denne, også om parten ikke kan bebreides. 
 

– Det har skjedd en feil hos Peder. Utgangspunktet er da at han har risikoen for feilen. 
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1.  Kan Lars Holm kreve beløpet tilbakebetalt? 

Condicto indebiti. Konkret vurdering: 
 

• Partenes profesjonalitet har betydning (også ut over det subjektive elementet)  
 

– Rt. 1995 s. 1641: En profesjonell aktør ”som ikke vil komme i vesentlige problemer 

ved en tilbakebetaling” må tåle mer enn en forbruker.  
 

– Lite tyder på at tilbakebetaling vil skape uforholdsmessige vansker for Peder. Beløpet 

på fakturaen innbetales til firmaet og inngår i driften. Ikke lønn til Peder. 
 

• Tidsmomentet må vurderes nyansert.  
 

– Det har gått nesten tre år før tilbakebetaling blir krevd, men det har når vi er innenfor 

den alminnelige foreldelsesfristen ikke i seg selv avgjørende betydning.  
 

– Fra slutten av mars til midten av august 2012 pågikk det en diskusjon mellom Peder 

og Lars. Denne perioden får derfor ikke så stor betydning.  
 

– Perioden fra tidlig i januar til slutten av mars 2012 er viktigere. Lars er passiv ut over 

minstefristen for relativ reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven. 
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1.  Kan Lars Holm kreve beløpet tilbakebetalt? 

Condicto indebiti. Konkret vurdering: 
 

• Beløpets størrelse kan ha betydning, særlig når det har gått lang tid.  
 

– 50000 vil trolig ha større betydning for forbrukeren Lars enn for Peder. Han har et 

firma som har flere kunder, og trolig en ikke ubetydelig omsetning. På den annen 

siden har Lars tilsynelatende greid seg godt uten å ha de 50000 for hånden. 
 

• Graden av betalingspress og fordringens art. Har liten konkret betydning.  
 

• Det viktigste er å se at hovedspørsmålet er om tilbakebetaling vil være rimelig, 

og drøfte balansert. Er drøftelsen god, har konkusjonen liten betydning.  
 

• Forutsatt at det er grunnlag for tilbakebetaling kan det også sies noe om 

tilbakebetalingens omfang, jf. Bergsåker s. 275 flg.  
 

– I dette tilfellet må løsningen bli at hele beløpet på 50 000 tilbakebetales. 
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1.  Kan Lars Holm kreve beløpet tilbakebetalt? 

Alternativt (subsidiært) grunnlag.  Culpa: 
 

• Det kan av tidshensyn avgrenses mot dette, men det kan gi et pluss om man 

kort drøfter om tilbakebetaling kan kreves på grunnlag av culpa-betraktninger. 
 

– Saken gjelder feilførte timer. Det viste seg at feilen var lett å oppdage. 
 

– Det kan hevdes at Peder som næringsdrivende bør ha tilstrekkelige rutiner til at slike 

feil unngås, og at han må kunne bebreides for dette. 
 

– Vi vet likevel ikke noe konkret om årsakene til feilfaktureringen. Derfor er det ingen 

direkte holdepunkter for at feilen skyldes uaktsomhet hos Peder. 
 

– Konklusjonen er ikke viktig. Viktig å se at faktum gir få holdepunkter. 
 

– Er trolig vel så hensiktsmessig å ta opp noen av de aktuelle momentene under 

condictio indebiti-drøftelsen, som å drøfte culpa særskilt. 
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2.  Var tilbakebetalingskravet foreldet? 

Rettslig grunnlag: Foreldelsesloven 
 

• Har Peder frafalt å påberope seg foreldelse gjennom diskusjonen med Lars fra 

mars til august, jf. prinsippet om realitetsdiskusjon?  
 

– Han har ikke uttalt at han ikke skal påberope seg foreldelse, men har han ved sin 

opptreden avgitt et dispositivt utsagn som avskjærer ham fra påberope seg dette?  
 

– Det foreligger neppe tilstrekkelige til holdepunkter til å si at han avtalerettslig har 

bundet seg til å ikke påberope foreldelse. Men gir et pluss å nevne problemstillingen. 
 

• Etter hovedregelen i foreldelsesloven § 2 er foreldelsesfristens lengde tre år.  
 

• Fristen løper fra ”den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få 

oppfyllelse”, jf. § 3 nr. 1.  
 

– Det vil si fra 1. september 2009. Det var da uriktig betaling skjedde. Ordinært utløp er 

derfor 1. september 2012 med mindre det foreligger fristavbrudd eller tilleggsfrist. 

 



Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

2.  Var tilbakebetalingskravet foreldet? 

Har det før 1. september 2012 skjedd fristavbrudd?  
 

• Peders innrømmer i mars 2012 at han har feilfakturert, men en erkjennelse av 

faktiske forhold er ikke tilstrekkelig til å avbryte fristen, jf. Rt. 1962 s. 464. 
 

• Innrømmelsen er derfor er ingen ”uttrykkelig erkjennelse” i § 14’s forstand av at 

han har en tilbakebetalingsplikt, eller at plikten har et rettslig grunnlag.  
 

• Han bestrider tvert i mot at en slik plikt foreligger. 
 

• Heller ikke diskusjonen mellom de to etter mars 2013 er en erkjennelse.  
 

• Påkravet 15. august er ikke ”rettslig skritt” med fristavbrytende virkning, jf. § 15.  
 

• Det foreligger heller ikke andre fristavbrytende handlinger.  
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2.  Var tilbakebetalingskravet foreldet? 

Er det grunnlag for tilleggsfrist? 
 

• § 10 fastsetter en tilleggsfrist på ett år fra den dagen betaleren fikk kunnskap 

om eller burde skaffet seg kunnskap om kravets eksistens.   
 

• Lars fikk kunnskap om at han hadde krav på tilbakebetaling da Peder i mars 

2012 innrømmet feilfaktureringen.  
 

• Burde han skaffet seg kunnskap om kravet tidligere? 
 

– Burde han ha kontaktet Ås i september 2009 da han mottok fakturaen som han 

”stusset på” og ”syntes var veldig høy”?  
 

– Regningen var spesifisert i timer og bruk av materialer, og gjaldt et relativt høyt beløp. 

Det kan derfor neppe kreves at Holm alt på dette tidspunktet burde kontaktet Ås.  
 

– Det er viktig å vurdere dette på en måte som er konsistent med den vurderingen man 

har gjort av Holms opptreden under condictio indebiti-drøftelsen. 
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2.  Var tilbakebetalingskravet foreldet? 

Er det grunnlag for tilleggsfrist? 
 

• Lars kan neppe bebreides for ikke å ha skaffet seg kunnskap om kravet i 

september 2009. 
 

• Gode grunner tilsier derimot for at han burde skaffet seg kunnskap etter 

samtalen med Tastad i januar 2012. 
 

– Han la da "to og to sammen" og fikk "sterk mistanke" om at noe var galt.  
 

• Det er derfor nærliggende å konkludere med at det løpet en ny frist fra januar 

2012, som dermed utløper i januar 2013.  
 

• Gjør ikke Lars noe mer enn det han har gjort før januar 2013, vil kravet være 

foreldet og han vil tape sin rett, jf. fl. § 24. 
 

– Oppgavens ble skrevet høsten 2012, og er derfor taus om utviklingen etter september 2012. 
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3.  Rentekravet 

Har Lars krav på forsinkelsesrente og avsavnsrente? 
 

• Spørsmålet forutsetter at tilbakebetalingskravet fører frem.  
 

• Lovbestemt forsinkelsesrente starter å løpe 30 dager etter skriftlig påkrav, jf. 

forsinkelsesenteloven § 2 (1). 
 

• I dette tilfellet foreligger skriftlig påkrav 15. august 2012.  
 

• Forsinkelsesrente kan kreves fra 14. september 2012 (august har 31 dager).  
 

• Det følger av forsinkelsesrenteloven § 3 (3) at avsavnsrente sjelden kan kreves 

i tillegg til, eller i stedet for, lovens forsinkelsesrente.  
 

• For perioden før forfall kan derimot rentetapserstatning gis uten hinder av § 3 

(3). Dette synes å være utgangspunktet for kravet om avsavnsrenter. 
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3.  Rentekravet 

Har Lars krav på forsinkelsesrente og avsavnsrente? 
 

• For tiden før Lars kan kreve forsinkelsesrenter, kan det være grunnlag for 

avsavnsrenter fra betalingstidspunktet uten hjemmel i lov eller avtale, jf. Rt. 

2002 s. 71. Se også Rt. 2010 s. 816 og Rt. 2012 s. 393. 
 

• Sentrale momenter er berikelseshensyn og erstatningsrettslige hensyn. 
 

• Oppgaven gjelder en fordring som har karakter av utilsiktet kreditt. 
 

– Peder har i den tiden han har disponert over de 50 000 hatt en utilsiktet rentefordel (til 

sammen kr 7 500, over tre år og 5 % rente). Lars har hatt et motsvarende rentetap. 
 

– Dette taler for at avsavnsrente bør tilkjennes, til tross for at Lars har vært noe passiv 

(særlig fra begynnelsen av januar til slutten av mars 2012).  
 

• Konklusjon: Lars kan kreve avsavnsrenter fra 1. september 2009 til 14. 

september 2012, og deretter forsinkelsesrenter. 
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Takk for oppmerksomheten! 

 
 

 

 

Lykke til på eksamen! 
 

 

 


