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Pensum, læringskrav, reglementer mv 

 Semesterside med pensum, JUR3000: 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR3000/h11/  

 Semesterside med pensum, JUS3111: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3111/h11/  

 Eksamensinstruks (se særlig § 3-6): https://www.jus.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/eksamen/instruks_for_eksamen_og_sensur.html  

 Tillatte hjelpemidler: http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/hjelpemidler-eksamen.html  

 Innholdsfortegnelse domssamling (tillatt hjelpemiddel): http://jsu.no/wp-

content/uploads/2011/08/Innholdsfortegnelse-3avd.doc  

 Lov om universiteter og høyskoler: http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html  

 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo (se særlig § 6): 

http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/studier/studier-eksamen-grader/forskr-studier-

eks.xml  

 Nærmere regler for Det juridiske fakultet: 

http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/naermere_regler_juridisk_fakultet.html 

 

Særlig relevant pensum 

 Hagstrøm, Viggo i samarbeid med Aarbakke, Magnus: Obligasjonsrett, Oslo 2003 s. 242-313 

(2011-utgaven s. 254-326)  

 Falkanger & Falkanger: Tingsrett (6. utg, Oslo 2007) s. 685-719 eller (for jus 3111) Jens Edvin 

A. Skoghøy: Panterett (2. utg Oslo 2008) s. 224-245 

 
Da jeg forberedte oppgaven, antok jeg at studentene som leste Hov-varianten av 

obligasjonsrettspensumet leste f eks Hov, Jo: Avtaleslutning og ugyldighet. Kontraktsrett I, Oslo 

2002 s. 274-309 om kontraktsrevisjon. Det stemmer nok. Men jeg ser nå at det bare er Hov, Jo: 

Avtalebrudd og partsskifte. Kontraktsrett II, Oslo 2002 som er oppgitt i leselistene, sågar med en 

bemerkning om at den tilfredsstiller læringskravene i kontraktsrett. Selv om det er læringskravene 

som gjelder, og emnet har vært vektlagt i undervisningen, er det klart at man ved sensuren må ta 

hensyn til at noen kandidater kanskje har blitt villedet. 
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Innledning 

Oppgavesettet er vanskelig, og kandidatene har ikke spesielt god tid. Oppgaven prøver sentrale 

emner i obligasjonsrett (tolking, urimelighet, identifikasjon) og tredjepersonsvern/ dynamisk 

tingsrett (opptrinnsrett). Sentrale ferdigheter som prøves er evnen til å holde forskjellige 

problemstillinger og forskjellige partsforhold fra hverandre, og evnen til en rimelig avveining av 

interesser. 

Selv om problemstillingene er godt dekket i pensum, må det forventes at kandidatene etter gammel 

ordning (JUR3000) gjør det bedre enn kandidater etter ny ordning. De på gammel ordning har i 

denne omgangen lest privatrett i et par semestre, mens kandidatene etter ny ordning nå bare har 

lest privatrett dette semesteret. Kandidatene etter gammel ordning har også større bredde, idet de 

har lest også konkursrett, panterett, pengekrav mv, noe kandidatene etter ny ordning ikke har. Det 

er derfor viktig at sensuren for de to gruppene holdes atskilt. 

Skulle jeg tippe, ville jeg tro at en prestasjon som står til en middels B på gammel ordning ville 

kunne gi en middels A etter ny ordning (altså forskyving av skalaen med en tiprosentspercentil); 

skjønt dette avhenger selvsagt av hva det trekkes for. 

Gjeldende rett er antakelig slik at karakterene er normalfordelt utfra en tenkt, stor kandidatgruppe 

(mange tusen). I vårt tilfelle må en altså operere med to tenkte normalgrupper, en for ny ordning 

og en for gammel ordning. En må forvente at karakterfordelingen på JUR3000 ligger noe under 

normalfordelingen i den tenkte kandidatgruppen, da det er et stort innslag av privatister fordi 

denne studieordningen er under avvikling. I vurderingen av den enkelte besvarelse eller i den 

enkelte kommisjonen er det imidlertid vanskelig å se hvordan slike helhetsperspektiver kan gi 

veiledning. 

Alle spørsmål i oppgaven dreier seg om banken kan benytte «ledig» prioritet på pant A til å dekke 

krav C, til fortrengsel for Oscars krav B. Innenfor denne rammen er det så vel spørsmål om 

opplåningsrett og opptrinnsrett som obligasjonsrettslige spørsmål. Det er mange måter å disponere 

besvarelsen på. 

 

Forhold vedrørende pantsettelseserklæringen 

En forutsetning for at banken skal kunne dra nytte av pant A til å dekke lån C er at dette er avtalt. 

Pantsettelseserklæringen synes å være vid nok, men det kan være et spørsmål om 

den skal tolkes innskrenkende. I Rt-1994-775 (Yousufdommen) på s.780 (som kandidatene 

har med i fulltekst) synes Høyesterett å ha vært nokså liberal i bankens favør i tolkingen av en slik 

erklæring. Det sterkeste argumentet mot at erklæringen skal omfatte lån C, må vel være at formålet 

her til dels er et helt annet enn formålet med lån A. På den annen side var lån C klart nok 

pantesikret, og da kan vel ikke prioritetsrekkefølgen i utgangspunktet (men se nedenfor) spille stor 

rolle for Peder. 

Det kan tenkes at det at lån C ikke viser til pant A kan tolkes som et frafall av retten til dekning 

under pant A. Selv synes jeg dette har lite for seg. 

I dette tilfellet var den ledige prioriteten i pant A skapt bl.a. av Peder ved nedbetalinger, 

meget mulig med den tanke at brorens lån B skulle få bedre prioritet. Men så veldig 

http://folk.uio.no/erikro/WWW/Panterett2011V/Rt-1994-775-Youssuf.pdf
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viktig kan ikke dette ha vært all den tid de uansett tenkte at brorens lån var godt sikret. Og Peders 

forutsetninger i så måte må han vel selv ha risikoen for. 

Etter mitt syn spiller det etter dette ingen rolle om banken visste hvorfor lån B ble gjort 

avdragsfritt. Men spiller det noen rolle, må vel kundebehandlernes kunnskap telle som bankens 

kunnskap. Peder kan ikke med rimelighet bære risikoen for informasjonsflyt og 

informasjonslagring i banken. 

Det ligger i det som er sagt her at det ikke er grunnlag for å skille mellom den ledige 

prioriteten som ble skapt av nedbetalinger som ble gjort før Peder overtok lånet og 

nedbetalinger som skjedde som skjedde etter dette eller etter at lån B var att opp. 

 

Alminnelige vilkår for opptrinn og opplåning 

Utgangspunktet er at etterstående panthaver (B) har opptrinnsrett, men at foranstående 

panthaver (A) kan låne opp på ledig prioritet. Hovedreglene følger av Yousufdommen, som det er 

vist til ovenfor. Kandidatene må få med seg disse utgangspunktene og grunnlaget for dem. Noen vil 

også vise til luftfartsloven. Det læreres mye forskjellig om rekkevidden av luftfartslovens 

bestemmelser om opptrinn og opplåning på andre livsområder. 

Yousufdommen nekter opplåning (på foranstående prioritet) dersom slik opplåning ville være 

illojalt. Her må kandidatene få frem at det er forholdet mellom Oscar og banken som vurderes, og 

ikke forholdet mellom banken og Peder. Selv kan jeg ikke se det som illojalt med opplåning i dette 

tilfellet all den tid opplåning i utgangspunktet godtas. At banken visste om lån B (fordi de hadde 

etablert et etterstående pant) hindrer i seg selv ikke opplåning; det må noe mer til. 

Opplåning kan heller ikke skje om lån A er endelig nedbetalt eller obligasjonen er 

nedkvittert. Det foreligger ikke opplysninger om dette. Tvert i mot ble den gamle 

pantobligasjonen liggende urørt da Peder overtok lånet. 

Konkursboet hevder at opplåning og opptrinn må tinglyses. Det er nokså elementært at dette ikke 

er nødvendig, men særlig kandidatene etter ny ordning kan nok streve litt her, fordi de bare har 

hatt om konkurs i forbindelse med dynamisk tingsrett. (Etter omstendigheten kan ikke være 

ønskelig eller nødvendig at kandidatene ser på betydningen av at det er konkursboet, og ikke de 

andre partene, som fremmer denne innsigelsen. Men trekk kan det selvsagt ikke gi.) 
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Spesielt om den gjorte obligasjonen. 

Pant A er sikret med en pantobligasjon, mens pant B og C er sikret med 

pantedokumenter. Dette er lagt inn som kontroll på at kandidatene ikke lar seg vippe av pinnen 

av normale dokumentasjonstyper. Det er verken ønskelig eller nødvendig at kandidatene nevner 

dette. 

På tilsvarende måte må kandidatene ikke la seg vippe av pinnen ved at det introduseres en gjort 

pantobligasjon. (Oppgaven viser for øvrig til hva det er.) Kandidatene bør få frem at 

opplåningsretten neppe kan bli videre ved å bruke gjorte dokumenter snarere enn reelle, fordi 

 også reelle obligasjoner gir opplåningsrett 

 det er liten grunn til å tolke inn en videre opplåningsadgang i gjorte obligasjoner all den tid 

pantsetteren neppe skjønner mye av bruken av denne formen 

 den opplåningsretten går ut over – altså etterstående panthaver – kan ikke nødvendigvis se 

at det dreier seg om en gjort obligasjon (noe Oscar også påberoper seg). 

Man kan gjerne nevne at man tidligere tenderte til å se gjorte obligasjoner som generelle 

prioritetsreservasjoner, eller iallfall mer generelle prioritetsreservasjoner enn reelle obligasjoner. 

Innsigelsen om at lån A aldri ble fullt utbetalt kan kanskje best nevnes i denne 

sammenhengen. Tankegangen til Oscar kan ha vært at pantobligasjon A aldri «ble reell» for mer 

enn kr 9 mill, men det behøver kandidatene ikke spekulere om. De kan bare konstatere at 

etterstående panthavere må forholde seg til det tinglyste maksimum for foranstående prioritet, 

uansett om prioriteten har vært utnyttet fullt ut fra først av eller ikke (altså uansett om det dreier 

seg om opplåning eller gjenopplåning). Det er reglene om opplåning (ovenfor) som eventuelt 

beskytter etterstående panthaver. 

 

Forhold vedrørende bankens engasjement i Lykkebo 

Selv om banken panterettslig skulle ha sitt på det tørre, og kan bruke pant A til å dekke lån C, kan 

det tenkes at alminnelige kontraktsrettslige prinsipper setter en stopper for dette. En 

pantelånsavtale er også en avtale. 

Peder påberoper seg at det ville være høyst urimelig overfor ham om banken skulle la hele tapet i 

markedsverdien på Amalienborg komme broren Oscar til skade. Det mest nærliggende er å se dette 

som en henvisning til avtaleloven § 36. Men man kan også tenke seg at innsigelsen drøftes under 

synsvinkelen bristende forutsetninger. Noe fjernere blir det å se dette som en påberopelse av 

reglene om lojalitet i samarbeidsforhold, skjønt helt galt er det kanskje ikke å se på forholdet til sin 

langsiktige bankforbindelse på denne måten. 

Det Peder ønsker sensurert, er bankens rett til opplåning av pant A. Det er altså tale om en 

temmelig begrenset sensur. I dette tilfellet er det imidlertid avgjørende for om banken får noe til 

dekning av lån C. Kandidatene bør få frem problemstillingen klart.  
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Det er uproblematisk å sensurere avtaler selv om det som påberopes er lovlige forhold, og selv 

om det dreier seg om etterfølgende forhold. Slikt bør nok kandidatene nevne, men rydde det av 

veien temmelig raskt. 

Ellers har de forskjellige sensurgrunnlag sine sjekklister kandidatene gjerne føler de må gjennom. 

Det avgjørende blir uansett selve interesseavveiningen. Fallet i markedsverdien er i seg selv 

ikke tilstrekkelig til sensur; det er jo typisk slikt pantavtaler skal sikre mot. Det som eventuelt kan 

virke støtende er bankens aktivitet til fordel for Lykkebo-prosjektet. Antakelig kan det ikke spille 

noen rolle om det var banken selv eller andre konsernselskaper som var aktive; i en 

rimelighetsregel identifiserer man når det er rimelig. Men det ville neppe være heldig å legge for 

sterke bånd på bankens engasjement i forskjellige prosjekter selv om det kan skade lånekundene. 

På et lite sted ville jo dette virke temmelig passiviserende på stedets bank. Og bankens engasjement 

hadde slett ikke til hensikt å skade Peder eller å profitere på ham. Peder på sin side kunne like 

gjerne risikert at noen andre utviklet Lykkebo-prosjektet, og må anses for å få det som med 

rimelighet tilkommer ham ved hjelp av erstatningsreglene (som i dette tilfellet ikke ga ham noe, 

kanskje fordi det dreide seg om en gammel, sovende reguleringsplan). Etter dette mener jeg det 

neppe kan være grunnlag for avtalesensur her. 

Dette synspunktet styrkes ytterligere ved at urimeligheten overfor Peder ikke var av 

økonomisk art, men bare av ideell art: Det var hans ønske om å ivareta brorens interesser 

som banken utfordret. Men det er vel ikke bare økonomisk urimelighet kontraktsretten slår ned på. 

Det er dessuten ikke gitt at urimeligheten må være mellom kontraktspartene der urimeligheten 

påberopes, skjønt det er vel utgangspunktet i norsk rett. 

Oppgaven spør også uttrykkelig om Oscar selv kan påberope seg en eventuell urimelighet. 

Dette er nok noe studentene er uforberedt på, og her er det først og fremst om å gjøre å honorere 

alle gode forsøk. Utgangspunktet er nok at rimelighetssensur bare skjer i avtaleforhold. Men jeg 

synes det er vanskelig å avvise at banken har en plikt til å opptre rimelig også overfor Oscar, all den 

tid Høyesterett har etablert at den har en lojalitetsplikt overfor ham (jfr ovenfor) og all den tid det 

er han som lider tap ved opplåningen. Oppgaven gir også rom for å peke på andre konstruksjoner, 

såsom å se bankens atferd som skadeforvoldelse etter erstatningsliknende synspunkter. 

 

Avslutning 

Jeg har ikke fått noen oppgaver når dette skrives, og vil nødig komme med noen generelle 

betraktinger om karaktersettingen. 

 

Nesodden 30.11.2011 

Erik Røsæg 

 

Vedlegg: Retteskjema basert på veiledningen 
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Retteskjema 

Generelt 

Definerer kandidatene problemstillingene godt?  

Har kandidaten kunnskapsbrist? (Yousufdommen!)  

Disponerer kandidaten godt?  

Er språket godt og klart?  

Kan kandidaten gjennomføre en avveiende drøfting?  

Har kandidaten godt skjønn?  

Pantsettelseserklæringen 

Ser problemet?  

Innskrenkende tolking?  

Lån C frafall av retten til dekning under pant A?  

Betydningen av prioriteringen av nedbetaling av lån A  

Identifikasjonsspørsmålet ifm hva banken visste om 

prioriteringen av nedbetaling av lån A 
 

Opplåning 

Opplåning og opptrinn forklart  

Lojalitet som skranke for opplåning  

Tinglysing av opptrinn og opplåning  

Gjort obligasjon 

Tegn på at kandidaten ikke skjønner dokumentasjonen?  

Sies det noe fornuftig om gjorte obligasjoner?  

Spørsmålet om betydningen av at lån A aldri ble fullt 

utbetalt 
 

Bankens engasjement i Lykkebo 

Problemstilling  

Passe behandling av detaljer utenom 

rimelighetsavveiningen? 
 

Rimelighetsavveining  

Betydning av at Peder ikke hadde lidt tap  

Kan Oscar påberope seg eventuell urimelighet?  

 


