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DEL I (Anslagsvis 5 timer) 

A. 

Peder Ås hadde på grunn av uheldige aksjespekulasjoner kommet i økonomiske problemer. Han hadde 

mange pågående kreditorer som ventet på oppgjør. For noen år siden hadde Peder arvet et maleri av sin 

onkel. Han bestemte seg for å selge dette til et auksjonshus, for på den måten å få inn litt penger. Bildet var 

malt av den kjente, for lengst avdøde kunstneren Jon Syd, men det var ikke signert. Peder var godt kjent 

med at signerte bilder kan være mer verdt enn usignerte, og han tenkte som så at det var like greit å påføre 

bildet en signatur. Han risset derfor inn initialene «JS» nederst på bildet. Hos Storevik auksjonshus kunne 

kunstekspertene uten videre bekrefte at bildet var et ekte verk av Jon Syd. Det var ingen som stusset over 

signaturen, til tross for at det ikke tidligere hadde blitt omsatt bilder med innrisset signatur av Jon Syd. 

Bildet ble etter kort tid lagt ut for salg som et signert bilde. I auksjonsvilkårene var det inntatt en 

bestemmelse om at alle objekter «selges av Auksjonshuset i den stand de befinner seg». Etter en heftig 

budgivning i salen fikk næringsdrivende Lars Holm tilslaget på kroner 50.000. Han så muligheten til å kunne 

gjøre penger på videresalg. 

Etter en måneds tid kom Lars Holm i kontakt med kunstkjenneren Hans Tastad. Han var mektig imponert 

over det bildet Lars Holm hadde kjøpt, men han stilte seg tvilende til signaturen. Lars Holm ble bekymret 

over dette, og han bestemte seg etter et par måneder deretter for å få utført en fagkyndig vurdering. 

Denne vurderingen konkluderte med at signaturen var påført på en måte Jon Syd aldri benyttet, at det var 

gjort temmelig nylig, og at signaturen var falsk. Den fagkyndige uttalte videre at verdien av bildet med 

forfalsket signatur var kroner 15.000, mens bildet ville ha hatt en markedsverdi på kroner 25.000 dersom 

det hadde blitt solgt uten signatur. For den fagkyndige vurderingen måtte Lars Holm betale kroner 10.000. 

Lars Holm tok umiddelbart kontakt med auksjonshuset og gjorde gjeldende at det forelå en mangel. 

Auksjonshuset var enig i ekspertuttalelsen, men fremholdt at det var reklamert for sent, og benektet at det 

forelå en mangel. Det ble vist til at bildet utvilsomt var malt av Jon Syd. Dessuten var signaturen et forhold 

som ifølge den nevnte del av auksjonsvilkårene uansett ikke kunne gjøres gjeldende som mangel. For det 

tilfelle at det skulle foreligge en mangel, mente Lars Holm seg berettiget til prisavslag. Auksjonshuset 

motsatte seg dette, og viste særlig til at det ikke kunne kreves prisavslag ettersom bildet var kjøpt på 

auksjon. Dersom Lars Holm ikke kunne få prisavslag, gjorde han subsidiært gjeldende at han hadde krav på 
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erstatning. Erstatningskravet måtte etter hans oppfatning omfatte både verdireduksjonen som følge av den 

falske signaturen og de utgiftene han hadde hatt til en fagkyndig vurdering. Til dette anførte auksjonshuset 

at Lars Holm ikke hadde lidt et økonomisk tap, og at han uansett ikke kunne få erstatning i større 

utstrekning enn han var berettiget til prisavslag. Partene var enige om at tvisten skulle løses etter 

kjøpslovens bestemmelser.   

B. 

Peder Ås hadde allerede noen dager etter auksjonen mottatt oppgjør fra auksjonshuset. Han hadde i 

henhold til avtalen med Auksjonshuset fått utbetalt kroner 45.000.  

For det tilfellet at Lars Holm fikk medhold i sitt krav mot Storevik auksjonshus, rettet auksjonshuset et 

tilsvarende krav mot Peder Ås. Peder motsatte seg dette kravet, og hevdet at det var grunnløst. Han viste til 

at det at det ikke forelå noen mangel i kontraktsforholdet mellom ham og auksjonshuset, og dessuten til at 

han ikke hadde sagt noe om at bildet var signert.   

C. 

Marte Kirkerud hadde i flere år drevet en meget populær restaurant i Lillevik. Selv om restauranten gikk 

svært godt, var det et tiltagende problem at de fleste gjestene var godt over pensjonsalderen. Etter å ha 

fått inspirasjon fra fjernsynsprogrammet «Mesterkokken rydder opp» fant Marte ut at hun burde gjøre det 

brune interiøret noe mer spenstig. Hun inngikk derfor avtale med den svært kritikerroste kunstneren Pablo 

Ås, som var kjent for sine lyse farger og sommermotiver. For kroner 100.000 skulle han male alle veggene i 

Martes restaurant. Det ble ikke avtalt noe spesifikt om farger eller motiv, og han skulle ha full kunstnerisk 

frihet til å komme opp med noe kreativt.  

Da Pablo satte i gang dekorasjonsarbeidene, dro Marte på en velfortjent ferie. Veggmaleriene skulle 

avdukes på en særlig festaften for innbudte gjester. Marte ønsket at bildene skulle være en like stor 

overraskelse for henne som for gjestene. Pablo ble akkurat ferdig i tide.  

Det var stor spenning knyttet til arbeidene da disse skulle avdukes. Restauranten var helt full og 

forventningene var høye. Men ved avduking var det mange som fikk seg et sjokk. Til Martes store 

forferdelse hadde Pablo malt groteske figurer i dystre farger. Flere av de eldre gjestene ble åpenbart støtt 

av det de så, og mange forlot restauranten uten å spise.  

Marte mente at Pablo ikke hadde oppfylt avtalen og nektet å betale. Hun viste til at Pablo hadde malt i en 

helt annen stil enn den han var kjent for. Hun viste også til at figurene hadde en så frastøtende fremtoning 

at gjestene mistet appetitten. Pablo fremholdt på sin side at oppdraget var utført i henhold til den avtalen 

de hadde inngått.  

 

Drøft og avgjør de prinsipale og subsidiære rettsspørsmål oppgaven reiser. 
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DEL II (anslagsvis 1 time): 

Gjør kort rede for hvilke hensyn som ligger til grunn for bestemmelsen i kjøpsloven § 84, første ledd om 

direktekrav.   

 

 

     **** 

 

 

Dato:        Faglig eksamensleder: 

 

_______________     ______________________________________ 

  

 


