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DEL I - PRAKTIKUM

i. GENERELT

Oppgavens hovedtema er ekstinktivt erverv av fast eiendom der selgeren er legitimert men ikke har
den materielle rett til eiendommen, altså hjemmelsmannskonflikt. Temaet er sentralt i litteratur og
undervisning, og jeg antar at alle kandidatene vil finne frem til hovedproblemstillingen og kunne si
noe om den. Oppgaveteksten er begrenset, og jeg vil anta at den største utfordringen for
kandidatene ligger i å identifisere og formulere problemstillingene og rydde opp for å få
hensiktsmessige drøftelser.

Evne til å formulere presise problemstillinger bør vektlegges ved sensuren. Det samme gjelder evne
til å rydde i problemstillingene og til å rubrisere faktum i forhold til de rettslige spørsmålene. Det
bør legges vekt på kandidatenes forståelse av de grunnleggende prinsippene i den dynamiske
tingsretten.

Oppgaveteksten oppgir at praktikumsdelen og teoridelen av oppgaven skal telle like mye ved
sensuren. Det må forventes at kandidatene legger opp besvarelsene ut fra dette. Oppgavene reiser
til sammen ganske mange problemstillinger, og noen kandidater vil muligens få problemer med å
disponere tiden. De kandidatene som mestrer dette bør etter mitt skjønn honoreres. Når dette
skrives har jeg ikke lest noen besvarelser, og det er derfor vanskelig å si noe generelt om sensuren
utover dette.

2. TVISTEN MELLOM HANS TASTADS ARVINGER OG LARS HOLM

2.1 Overordede spørsmål

Hovedspersmålet i oppgaven er hvorvidt Holm ved sitt erverv fra As har ekstingvert
Tastad/arvingenes rett. Dette bør alle finne frem til og kunne si noe om. Videre reiser oppgaven
flere underordnede spørsmål. En ryddig og klar disposisjon bør vektlegges positivt. Rekkefølgen
som er valgt nedenfor er kun en av flere mulige disposisjoner. Veiledningen er heller ikke
nødvendigvis uttømmende for alle spørsmål som is~~i tas opp innenfor oppgavens ramme.

2.2 Litteratur

Det synes ikke vesentlige forskjeller mellom den anbefalte litteraturen som bør få betydning for
sensuren. Kunnskapskravet er “god forståelse” for oppgavens sentrale spørsmål.

Oppgavens hovedspørsmål er behandlet i den anbefalte litteraturen:

• Kåre Lilleholt, Allmenn formuerett, 2012, kapitlene 2.2, 8.3, u (særlig 11.2), 13.1.10

• Falkanger og Falkanger, Tingsrett, 6. utg, 2007, § 45, § 46.32, § 46.33, § 47.3
(tinglysing), § 50.2 (tinglysingsloven § 27), § 51.26

• Kåre Lilleholt, Godtruerverv og kreditorvern, 3. utg., 1999, kapitlene 2, 4.1-4.2, 5.4.

Linker:
Læringskrav:~
lnnholdsfortegnelse domssamling som er tillatt hjelpemiddel:
~



Sidc3avio

2.3 Har Lars HoIm ekstingvert Hans Tastads/arvingenes rett til eiendommen?

2.3.1 Tvisten

Arvingene etter Tastad krever eiendommen tilbakeført til seg, mens Holm hevder at hans rett til
eiendommen må gå foran når den er tinglyst og Holm har stolt på at Ås hadde gyldig rett til
eiendommen i henhold til en bekreftet grunnboksutskrift.

Kandidatene må se at dette er en hjemmelsmannskonflikt, altså spørsmål om Holm kan ekstingvere
hjemmelsmannens rett når Ås’ erverv av eiendommen er ugyldig. Kandidatene må også finne frem
til tinglysingslovens § 27 og kunne si noe om anvendelsen av denne. Dette er sentralt stoff i
litteraturen og i undervisningen.

2.3.2 Vilkårene i tinglysningsloven § 27

Kandidatene bør fà frem at hovedregelen er at man ikke får bedre rett enn sin hjemmelsmann, slik
at ekstinktive erverv krever et særskilt rettsgrunnlag. Tinglysingsloven § 27 hjemler ekstinktive
avtaleerverv av fast eiendom. Bestemmelsen gjelder kun avtaleerververe som her. Dersom
erververen var i “god tro” på tinglysingstidspunktet (dagbokføringen), kan det ikke gjøres gjeldende
at den som fremstår som rettighetshaver i grunnboka bygger sin rett på et “ugyldig dokument.
Ekstinksjon er ikke mulig ved de ugyldighetsgrunner som er nevnt i tingl § 27 (z).

Oppgaven reiser to spørsmål: om Holm var i “god tro” i henhold til tingl § 27 og om den ugyldige
avtalen mellom Ås og Tastad omfattes av regelen i tingl § 27 første ledd eller annet ledd.
Kandidatene bør finne frem til begge spørsmål.

2.3.3 Var Lars Holm i god tro?

Vilkåret om god tro i tinglysingsloven § 27 spesielt og i den dynamiske tingsretten generelt er
grundig behandlet i litteratur og undervisning. En god besvarelse bør ta opp tolkningen av kravet
til god tro i tingl § 27, og stille spørsmålet om “god tro” må forstås som “aktsom god tro’. Teorien er
klar på at kravet om god tro generelt skal forstås som et krav om aktsom god tro. Det er ikke noen
grunn til å beskytte en erverver mot rettighetshavere som han burde ha kjent til.

Tastads arvinger viser til omstendigheter knyttet til skjøtet fra Tastad til Ås, nemlig at Tastads
underskrift var påfallende og at Tastad var 95 år på overføringstidspunktet. For det første er
spørsmålet om Holm faktisk kjente til disse omstendighetene. Holm hevder han har holdt seg til en
bekreftet utskrift av grunnboken. Her vil det kun fremgå hvem som for tiden har hjemmel til
eiendommen og en henvisning til det dokument som er tinglyst og dermed overfører hjemmelen.
Selve skjøtet inntas ikke i grunnboken. Eventuelle kandidater som legger til grunn at Holm faktisk
har sett skjøtet, bør i så fall ta opp betydningen av det for god tro-vurderingen.

Spørsmålet er så om Holm burde ha kjent til innholdet i skjøtet. Løsningen må være nokså klar.
Grunnboken har positiv troverdighet for innførte retter og det innebærer at det ikke kreves at
senere erververe skal undersøke de underliggende dokumenter men nettopp kan forholde seg til de
opplysningene som fremgår av grunnboken, se for eksempel Rt. 1991 5. 532, Hopsdal, (inntatt i
domssamlingen). Grunnlaget for Holms gode tro, altså uvitenhet om de påfallende forholdene ved
skjøtet fra Tastad til Ås, er at Holm har holdt seg til en “bekreftet grunnboksutskrift”. I denne vil
fremgå alle opplysninger som er innført i grunnboken, men altså ikke underliggende dokumenter.
Holm er dermed også i aktsom god tro.
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Ved sensuren bør det gis uttelling for gode drøftelser. Det må forventes at de aller fleste
kandidatene finner frem til problemstillingen og har noe å si om den.

2.3.4 Omfattes mangelen ved Ås rett av tingl § 27 første eller annet ledd?

Innenfor arvingenes hav om tilbakeføring av eiendommen fra Holm, ligger også et spørsmål om
det er tinglysingslovens § 27 første eller annet ledd som får anvendelse. Oppgaven sier uttrykkelig
at det skal legges til grunn at avtalen mellom Tastad og Ås er ugyldig. Det fremgår av teksten at
Tastad var så dement at han ‘ikke kunne foreta noen rettslige disposisjoner. Det bør være
tilstrekkelig at kandidatene konstaterer at avtalen er ugyldig fordi Tastad manglet rettslig
handleevne og diskuterer hvorvidt dette omfattes av tingl § 27 (z). Større drøftelser av
avtalerettslige ugyldighetsgrunner og reglene om umyndighet blir et feilspor, hvilket også fremgår
av oppgaveteksten som sier at vergemålslovgivningen ikke skal behandles. Fornuftige synspunkter
bør dog ikke trekke ned så lenge de ikke kommer på bekostning av de sentrale drøftelsene.

Ugyldighetsgrunnen omfattes ikke av ordlyden i tingl § 27(2), og spørsmålet er om bestemmelsen
kan tolkes utvidende slik at ugyldighet på grunn av manglende rettslig handleevne også omfattes.
Løsningen er klar: tingl § 27(2) omfatter kun de nevnte ugyldighetsgrunner, og kan ikke tolkes
utvidende.

Holms erverv av eiendommen går altså etter tingl § 27 (i), og ekstingverer arvingenes/Tastads rett.

2.4 Kan Holm nekte å tilbakefore eiendommen fordi Hans Tastad har fått full betaling
for eiendommen?

Spørsmålet er subsidiært. Anførselen fra Holm om at arvingene ikke kan kreve eiendommen
tilbakeført når Tastad har mottatt full betaling for eiendommen, peker på den
spekulasjonsmulighet som ligger i at retten til eiendommen gjøres gjeldende noe tid etter et
ugyldig salg. Spørsmålet er om det er arvingene eller den godtroende omsetningserverver som skal
få fordelen av en eventuell verdistigning på eiendommen i den tid som har gått siden salget. Det er
også opplyst i oppgaven at Ås hadde solgt eiendommen til Holm med god fortjeneste. Gode
kandidater kan se en anledning til å peke på hensynene bak reglene om ekstinksjon, men det bør
etter mitt syn være greit om anførselen kort avvises. Kandidatene bør få frem at arvingenes krav om
tilbakeføring er knyttet til eiendomsretten som sådan og ikke er et pengekrav.

2.5 Kan et eventuelt krav om tilbakefering gjøres gjeldende av Tastads arvinger?

Holm gjør gjeldende at arvingene ikke kan ha noen bedre rett enn arvelater Tastad. Arvingene gjør
imidlertid ikke gjeldene noe krav om ekstinksjon, slik at utfordringen for dette spørsmålet kanskje
egentlig er å se bort fra mulige arverettslige problemstillinger. Det er etter mitt syn ikke grunnlag
for å ta opp spørsmål om særkullsbarnas arverettslige stilling eller lignende. Det må også være klart
at i den grad Tastad ville hatt et krav om å få eiendommen tilbakeført til seg, kan dette gjøres
gjeldende også av hans arvinger.

2.6 Tilbakeforing av den del av eiendommen det var tatt eiendomsforbehold for?

Spørsmålet er om arvingene etter Tastad overfor Holm kan gjøre gjeldende noen bedre rett til en
andel av eiendommen på NOK ~ mill i henhold til “eiendomsforbeholdet’ i avtalen mellom Ås og
Holm. Dette spørsmålet må etter mitt syn anses som vanskelig.
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Spørsmålet gjelder hvem som har best rett til en slik andel av eiendommen av Ås og Holm. Det bør
kandidatene se. Her er retten kalt “eiendomsforbehold” og arvingene hevder at eiendomsretten til
eiendommen som følge av det aldri er gått over fra Ås til Holm. Avtalerettslig er et slikt forbehold
uproblematisk. I fast eiendom kan det imidlertid ikke oppnås rettsvern for et “eiendomsforbehold,
jf også panteloven § 2-1. Fra undervisningen vil kandidatene være kjent med at et
‘eiendomsforbehold” i panteretten for å M rettsvern må ses som en avtalt panterett, slik at
eiendomsretten fullt ut overføres til erververen, og at partene så avtaler og tinglyser en panterett.

Dette innebærer at Holm ved tinglysingen av ervervet av eiendommen Mr rettsvern for sitt erverv
av eiendomsretten til hele eiendommen. Samtidig tinglysing av As sikkerhetsrett innebærer at det
etableres rettsvern for en avtalt panterett, og at denne i henhold til tingl § 21 (~) Mr bedre prioritet
enn andre heftelser som er dagbokført samme dag.

Tinglysingslovens regel om rettsvern gjelder imidlertid forholdet til tredjemenns rettigheter, og
regulerer ikke forholdet mellom de to avtalepartene Holm og Ås som egentlig er tema her. Så lenge
Holm ikke har kontrahert med tredjemenn, vil ekstinktive erverv og prioritet for rettighetene ikke
være noen aktuell problemstilling.

Avtalerettslig er det ikke noe i veien for å avtale eiendomsforbehold. Enkelte kandidater vil kanskje
også være oppmerksomme på regelen i avhl § 5-3 (~) som gir selger adgang til å h~~t et salg av fast
eiendom også etter at kjøper har overtatt bruken av eiendommen slik Holm har. En slik heving ville
kunne gi grunnlag for tilbakeføring av eiendomsretten som ved et “eiendomsforbehold’. Vilkåret
for slik hevingsadgang er at salget ikke er tinglyst eller at selger har tatt forbehold om det.

Kandidatene har ikke lest panterett utover rettsvernsreglene, og må derfor forventes å begrense
drøftelsene til den dynamiske tingsretten. Forståelse for systemet i den dynamiske tingsretten bør
vektlegges. Kandidater som Mr noe ut av dette bør honoreres, særlig at de ser forskjellen på
rettsvernsreglene og det underliggende avtaleforholdet. Etter mitt syn bør det ha mindre betydning
hvilken konklusjon kandidatene kommer til.

3. TYISTEN MELLOM HANS TASTADS ARVINGER OG PEDER Ås
3.1 Tvisten

Forutsetningen for å drøfte forholdet mellom Ås og Tastads arvinger er at Ås fortsatt har en
begrenset (og betinget) rett i eiendommen for ~ millioner. Arvingene gjør gjeldende at de har bedre
rett enn Ås til eiendommen for så vidt gjelder de 5 millionene det var tatt eiendomsforbehold for.
Videre gjør de gjeldende at Ås ikke kan motsette seg innsigelsene mot salg nr. i (Tastad til Ås).
Løsning av spørsmålet krever at det først tas stilling til om ugyldigheten i avtalen mellom Tastad og
Ås kan gjøres gjeldende overfor Ås nå. Deretter er spørsmålet hva som eventuelt blir virkningen av
ugyldigheten.

3.2 Kan ugyldighetsinnsigelsen gjøres gjeldende over for Ås nå?

Ås kan ikke påberope seg noe ekstinktivt erverv verken etter tingl § 27 eller § 20, fordi det er hans
egen hjemmel til eiendommen som bygger på et ugyldig grunnlag. Kandidatene bør få frem at
reglene om rettsvern og ekstinksjon beskytter (godtroende) tredjemenn, og ikke kan gjøres
gjeldende av kontraktsparten selv, I forholdet mellom partene er det avtalen som er avgjørende.
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Spørsmålet tester forståelsen av systemet i den dynamiske tingsretten, og kandidatene bør ikke
gripe feil her.

3.3 Kan arvingene gjøre noe krav på Ås begrensede rett til eiendommen?
Det skal legges til grunn at avtalen mellom Tastad og Ås var ugyldig fordi Tastad manglet rettslig
handleevne. Spørsmålet er om arvingene kan kreve å få overført til seg Ås begrensede rett til
eiendommen som følge av eiendomsforbeholdet eller panteretten. Følgen av den ugyldige avtalen
er som utgangspunkt at ytelsene skal tilbakeføres, og at arvingene skal stilles som om avtalen ikke
var inngått. Ås har imidlertid ikke lenger eiendomsretten til eiendommen, og kan derfor ikke
tilbakeføre sin ytelse. Spørsmålet er om det kan kreves at han isteden tilbakefører den begrensede
(og betingede) rettighet han sitter igjen med i eiendommen. Juridisk teori argumenterer for en slik
løsning ut fra et surrogatsynspunkt, se Lilleholt, Allmenn Formuerett (2012), kapittel u.6, jf 12.3.

Dette kommer på spissen når Ås ikke er søkegod, slik at et erstatningskrav fra arvingene er
nytteløst.

jeg oppfatter at problemstillingene i en tvist mellom arvingene og Ås er vanskelige, og at
kandidater som får noe ut av dette bør honoreres for det, og at kun helt uskjønnsomme drøftelser
og løsninger bør føre til noe trekk. Det vesentlige bør være at kandidatene ser at det er en
prinsipiell forskjell mellom reglene om rettsvern og ekstinksjon og de reglene som gjelder det
underliggende avtaleforholdet.
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DEL II-TEORI

“Direkte krav mot tidligere omsetningsledd m.v.:

i. Hvilke hensyn taler for og mot direkte krav?
2. Redegjor for de to modeller for direkte krav - subrogasjon og springende regress -

som er hjemlet i den sentrale kontraktslovgivningen.

3. Droft kort om det er adgang til direkte krav utenfor de lovregulerte tilfellene, og
hvilken modell som i så fall bør legges til grunn.”

i. PENSUM OG LÆRINGSKRAV

Det kreves “god forståelse” av reglene om direktekrav i obligasjonsretten. Temaet er behandlet i

• Viggo Hagstrøm i samarbeid med Magnus Aarbakke, Obligasjonsrett, i. utg/z. utg.,
2003/2011, kap. 36.3

• Jo Hov, Avtalebrudd og Partsskifte, 2. utg., 2002, kap. 23

Det synes ikke vesentlige forskjeller mellom de alternative anbefalte teoretiske fremstillingene av
temaet som bør fä betydning for sensuren. Direktekrav er et avgrenset tema i litteratur og
undervisning, og det er nokså grundig behandlet i den anbefalte litteraturen og i undervisningen.

z. GENERELT

Oppgavens formulering antyder at det er direktekrav på kontraktsrettslig grunnlag som skal
behandles. For spørsmål 2 fremgår dette uttrykkelig av teksten. At kandidatene avgrenser til en ren
kontraktsrettslig drøftelse bør ikke trekke ned. Kandidatene kan dog belønnes for en bredere anlagt
fremstilling under spørsmål ~. Et ryddig forhold til rettsgrunnlagene bør uansett være positivt.

Oppgaven er tradisjonelt anlagt; kandidatene bør som normalt honoreres for å kunne disponere
stoffet, stringens i fremstillingen og evne til å presentere temaet så vel som kunnskap om temaet.
Spørsmål z krever at kandidatene viser tilstrekkelig kjennskap til temaet, og spørsmål 3 gir
anledning til å vise selvstendighet.

HVILKE HENSYN TALER FOR OG MOT DIREKTE KRAV
Temaet direktekrav gjelder misligholdskrav i kontraktsforhold, normalt krav som følge av mangler
ved kontraktsgjenstanden, der årsaken til misligholdet er å finne hos et tidligere omsetningsledd
enn den aktuelle kontraktspart. Utgangspunktet er at krav grunnet i kontraktsforholdet bare kan
gjøres gjeldende mot kontraktsparten, og derfor er tredjemenn uvedkommende, også tidligere
omsetningsledd. Reglene om direktekrav går altså utover dette.

En adgang til direktekrav er begrunnet i hensynet til kreditor (C). Hans muligheter til dekning av
kravet øker, og hindres ikke av at hans kontraktspart (B) enten ikke er søkegod, eller har opphørt å
eksistere. For mangelskrav kan bakmannen (A) ha bedre muligheter for utbedring enn den direkte
kontraktsparten (B). Rettstekniske hensyn og hensynet til et effektivt oppgjør taler altså for
direktekrav. Den direkte kontraktsparten (B) vil også være tjent med å unngå en regressomgang
mot A når kravet gjøres gjeldende direkte fra C mot A.
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På den annen side taler hensynet til bakmannen A mot en adgang til direkte krav. Bakmannen vil
ønske å bli ferdig med saken, og å ha oversikt over sine (potensielle) rettsforhold. Hensynet til Bs
kreditorer og hans mulighet for eventuell motregning mot A taler også mot direktekrav. Disse
hensyn har ikke blitt tillagt vekt av lovgiver der direktekrav er lovhjemlet.

Det må forventes at alle kandidatene har noe å si om hensynene bak direktekravsreglene.
Besvarelsene kan være kortfattet.

Det kan nyanseres mellom hensynene hva gjelder krav grunnet på mangel ved
kontraktsgjenstanden og krav grunnet på forsinkelse, og mellom krav som gjøres gjeldende ved
subrogasjon og ved springende regress. En overordnet fremstilling uten en slik nyansering er etter
mitt syn helt greit.

4. REDEGJØR FOR DE TO MODELLER FOR DIREKTE KRAV SUBROGASJON OG
SPRINGENDE REGRESS - SOM ER HJEMLET I DEN SENTRALE
KONTRAKTSLOVGIVNINGEN

Oppgaven ber om en fremstilling av de to ulike måter å fremme direktekrav mot tidligere
omsetningsledd i kontraktsretten. Dette er sentralt innenfor temaet.

Kandidatene må få frem at ved subrogasjon trer kreditor C inn i det krav hans kontraktspart B har
mot det tidligere omsetningsledd A, uavhengig av om C har et krav mot B, mens ved springende
regress gjør kreditor C det misligholdskrav han har mot B gjeldende direkte mot Bs kontraktspart
A. I begge tilfeller er Cs krav begrenset til det krav som B kan gjøre gjeldende mot A. Disse
grunntrekk er helt sentrale og må etter min oppfatning være med i besvarelsen av spørsmålet.

Det bør ikke være avgjørende om kandidatene roter med begrepene, men grunntrekkene for de to
modellene må kandidatene kjenne. Begrepene “subrogasjon” (“cessio legis) og “springende regress”
er brukt både i litteraturen og i undervisning.

Kandidatene må forventes få frem at det i kontraktsretten ikke under noen omstendighet er
grunnlag for et større ansvar for bakmannen overfor senere erververe enn han har overfor sin
kontraktspart. Et ansvar for bakmannen er også kun aktuelt dersom årsaken til kontraktsbruddet
ligger hos ham. Det vil si at kontraktsparten (8) må ha et krav mot bakmannen (A) og at Cs krav
mot A alltid må være innenfor rammen av Bs krav mot A. Eksempelvis vil et krav om prisavslag bli
mindre når det fremsettes mot A enn mot B.

Slik oppgaveteksten er formulert, bør kandidatene også kunne vise eksempler på de to modellene i
kontraktslovgivningen. Direktekrav ved subrogasjon er den modell som er valgt i kjøpsloven § 84
og avhendingsloven § 4-16. Denne modellen kan derfor kanskje oppfattes som mest utstrakt.
Regelen i kjøpsloven § 84 gir kjøperen et krav direkte mot selgers hjemmelsmann når årsaken til
mangelen er å finne hos hjemmelsmannen. Det er ikke et vilkår at kjøperen C også har et krav mot
selgeren B, jf også Rt. 1998 5. 656.

Forbrukerkjøpsloven § 35 og håndverkertjenesteloven § 27 hjemler direktekrav som springende
regress. Det heter uttrykkelig at kjøper kan gjøre “sitt mangelskrav” gjeldende. Det forutsetter at
kjøperen C har et krav mot sin hjemmelsmann/selger B. For at kravet skal kunne gjøres gjeldende
mot Bs hjemmelsmann A, må det foreligge et krav også i det leddet. Det må altså foretas to
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vurderinger av kravet, i motsetning til ved subrogasjon, der kravet kun vurderes i forholdet mellom
8 og A.

Et direktekrav kan fremsettes flere omsetningsledd bakover, og det fremgår av lovtekstene hvem et
krav fra kreditor C kan rettes mot Kjl § 84 nevner “tidligere salgsledd”, mens avhi § 4-16 og buofl §
37 omfatter andre avtaleparter i hjemmeiskjeden. Fkjl § 35 og hvtjl § 27 hjemler krav mot
avtaleparter som har utført arbeid” på tingen. De nevnte bestemmelsene hjemler kun direktekrav
grunnet på mangler ved kontraktsgjenstanden eller arbeid utført på den, og ikke krav grunnet på
forsinkelse. Adgangen til å fremme direktekrav er ikke begrenset til pengekrav, men omfatter også
andre misligholdsbeføyelser som krav om retting og heving.

Oppgaveteksten legger ikke opp til en drøftelse av reklamasjonsvilkåret. Kandidater som tar opp
dette på en hensiktsmessig måte bør etter mitt syn honoreres, men det synes ikke grunnlag for noe
trekk om reklamasjon ikke behandles.

Jeg antar at de fleste kandidatene vil begrense fremstillingen til reglene fra kontraktsretten gitt
oppgaveteksten. I litteraturen og i undervisning er også reglene om direktekrav i transportretten og
på andre rettsområder behandlet. Etter mitt syn vil drøftelsen under spørsmål 3 kunne støttes på
regler fra tilstøtende rettsområder, og det kan avgrenses mot disse områdene under spørsmål 2. For
sensuren er det viktigst hva kandidatene skriver innenfor spørsmålets kjerne, og tilleggsstoff bør
bare trekke ned dersom det kommer på bekostning av dette.

DRØFT KORT OM DET ER ADGANG TIL DIREKTE KRAV UTENFOR DE
LOVREGULERTE TILFELLENE, OG HVILKEN MODELL SOM I sÅ FALL BØR LEGGES
TIL GRUNN

Litteraturen tar opp spørsmålet om direktekrav i kontraktsretten er et selvstendig kravsgrunnlag,
eller om kravet må ha grunnlag i de mer tradisjonelle kravsgrunnlagene slik at det spesielle med
direktekrav kun er det at det gjøres gjeldende utenfor det konkrete kontraktsforholdet. Dette er en
teoretisk diskusjon som det ikke kan forventes at kandidatene tar opp.

Jeg oppfatter oppgavens sentrale spørsmål å være hvorvidt det er rettslig grunnlag for direktekrav
mot tidligere kontraktsparter i den alminnelige ulovfestede kontraktsretten, og i så fall hvilken
modell — subrogasjon eller springende regress — som i så fall bør legges til grunn. Dette er et
spørsmål om hvilke rettskilder som kan gi grunnlag for direktekrav og hvordan disse skal forstås.
Direktekrav utenfor lovregulerte tilfelle kan ha grunnlag i rettspraksis og i hensynene som
begrunner direktekrav. Sentrale avgjørelser er gjennomgått i litteratur og i undervisning. Av disse
er det kun Rt. 1998 5. 6~6, Ullerudåsen borettslag/Veidekke som er med i domssamlingen som er
tillatt hjelpemiddel til eksamen.

Det er nokså klart ~ det med grunnlag i ulovfestet kontraktsrett kan rettes direktekrav mot
debitors hjemmelsmenn, men at rekkevidden og innholdet av en ulovfestet regel er usikker, I Rt.
1976 5. 117, Siestadommen, ga Høyesterett medhold i et direktekrav ved subrogasjon ut fra et
overdragelsessynspunkt, med en konkret begrunnelse. I Rt. 1981 5. 445, Davanger, innfortolket
flertallet en overdragelse av krav i kontrakten mellom B og C (jf over), og ga medhold i direktekrav
ved subrogasjon. Rt. 1995 5. 486, Nordlanddommen, gjelder transportrett og anvender en
subrogasjonsmodell. Praksis er oppsummert i den nyeste dommen Rt. 1998 5. 6~6, Ullerudåsen
borettslag/Veidekke. Høyesterett avviste å ta stilling til om det finnes en generell regel om
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direktekrav på entrepriserettens område, men ga ut fra en konkret vurdering medhold i et krav om
springende regress. Med grunnlag i NS 8405 pkt. ~ som gir anvisning på en subsidiær løsning med
direktekrav som springende regress kan det også vises til kontraktspraksis.

Oppgaven spør etter hvilken modell for direktekrav som bør’ legges til grunn utenom de
lovfestede tilfellene. Her oppfordres kandidatene til å ta et selvstendig standpunkt ut fra
kildegrunnlaget og velbegrunnede standpunkter bør veie positivt.

Et direktekrav på ulovfestet grunnlag kan være mulig innenfor hjemmelskjeden, og det må
foreligge et mislighold i forholdet mellom debitor (8) og hans hjemmelsmann (A) som gir 8 et
misligholdskrav mot A. Dersom kreditor C har et krav mot 8 vil et krav etter modellen for
springende regress være mulig. For øvrig må vurderingen se hen til hensynene bak en eventuell
regel om direkte krav, blant annet om kreditor har behov for å fremme kravet direkte, om det
foreligger skyld hos det tidligere leddet, eventuelt en uberettiget berikelse om kravet ikke kan
fremmes m.v. En fornuftig drøftelse bør honoreres. Konklusjonen vil ha mindre betydning.

Oppgaven gir anledning til å gå inn på direktekrav med grunnlag i den alminnelige erstatningsrett
(deliktsretten) og/eller på grunnlag av ugrunnet berikelse. Et direktekrav på noen av disse
grunnlagene er begrenset til pengekrav, altså erstatningskrav eller tilbakeføring av den
uberettigede berikelsen, og kan ikke, som et kontraktsrettslig direktekrav, gå ut på andre
misligholdsbeføyelser som prisavslag eller retting. Det er positivt om kandidatene tar opp dette.

Tilgrensende rettsområder som transportrett og leierett gir også grunnlag for former for
direkteansvar. Kandidater som får noe ut av dette bør honoreres.

Uten å ha lest noen besvarelser, antar jeg at noen kandidater vil kunne legge an en bredere
drøftelse av direktekrav også på deliktsgrunnlag under dette spørsmålet. Jeg mener det må være
akseptabelt innenfor oppgavens tekst, men kandidatene bør få frem at det er forskjell mellom
direktekrav på kontraktsgrunnlag og erstatningsgrunnlag. Å bare drøfte erstatningsgrunnlag blir
nok for snevert.

Ofl~o mbe~
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