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DEL I PRAKTIKUMSOPPGAVER 

A TVISTEN MELLOM LARS HOLM OG STOREVIK 

AUKSJONSHUS 
1 INNLEDNING 
Kravene: Lars Holm har kjøpt et maleri på auksjon hos Storevik 
Auksjonshus til 50 000 kroner. Han oppdager imidlertid i ettertid at 
signaturen ikke kan være påført av kunstneren selv, og krever både 
prisavslag og erstatning fra Storevik Auksjonshus. Sistnevnte motsetter 
seg kravene på flere forskjellige grunnlag. 
 
Bakgrunnsretten: I oppgaveteksten opplyses det at partene var enige om at 
tvisten skal løses etter kjøpslovens system. Meningen er åpenbart at 
kandidatene skal legge dette til grunn uten å drøfte spørsmålet. Det kan 
likevel presiseres at vilkåret for å benytte kjøpsloven er oppfylt under 
forutsetning av at Lars Holm i hovedsak handler som ledd i 
næringsvirksomhet når ha kjøpte bildet, jf motsetningsvis fkjl § 1 tredje 
ledd. 
 
Det forutsettes for øvrig at kjøpet skjedde mellom Auksjonshuset (som 
selger i eget navn) og Lars Holm. 
 
Videre disposisjon: Nedenfor skal først avgjøres om det foreligger en 
mangel, se punkt 2, og deretter om det er reklamert i tide, se punkt 3, før 
kravet om prisavslag og erstatning avgjøres i punktene 4 og 5. 
 
 
2 MANGEL 
Avvik: Et grunnvilkår for at det skal foreligge en mangel, er at varen ikke 
samsvarer med avtalen, jf kjl § 17 første ledd; det må foreligge et objektivt 
avvik. I foreliggende sak er dette vilkåret oppfylt. En signatur på et bilde 
må formodes å være en original signatur. At bildet faktisk var malt av 
kunstneren, er ikke avgjørende. 
 
As is-klausulen: I auksjonsvilkårene er det imidlertid tatt inn en klausul om 
at gjenstandene «selges i den stand de befinner seg», det vil si at kjl § 19 
første ledd kommer til anvendelse. (Siden det dreier seg om et 
auksjonssalg følger dette allerede av bestemmelsens andre ledd.) Det 
formelle utgangspunktet er at det ikke foreligger mangler ved denne type 
kjøp, men kjl § 19 første ledd gjør tre (alternative) unntak, jf a til c. I 
foreliggende sak kan det være aktuelt å benytte to av alternativene. 
 
For det første kan alternativ a benyttes. Det heter i oppgaveteksten at 
bildet ble «lagt ut for salg som et signert bilde», det vil si at det ble opplyst 
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å være signert. Dette var feil, og selv om Auksjonshuset ikke var noe å 
bebreide, foreligger en mangel. 
 
For det andre vil alternativ c kunne benyttes; «tingen er i vesentlig 
dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med». 
Opplysningene i oppgaven om fallet i prisen som følge av den falske 
signaturen (fra 50 til 15 000 kroner), gjør det rimelig klart at 
vesentlighetsvilkåret er oppfylt. Synspunktene i Rt-2010-103 As is-
dommen har liten anvendelighet i foreliggende sak. 
 
Det vil være lite skjønnsomt av kandidatene å benytte alternativ b, 
misligholdt opplysningsplikt. 
 
Konklusjon: Maleriet lider av en mangel. 
 
 
3 REKLAMASJON 
Innsigelse: Auksjonshuset anfører at Lars Holm har reklamert for sent. 
 
Reklamasjonsplikten: Det følger av kjl § 32 første ledd at en kjøper må 
reklamere innen rimelig tid for å unngå at et krav som følge av en mangel, 
tapes. Dette er den såkalte relative reklamasjonsfristen. Ved avgjørelsen 
av om Lars Holm har overholdt denne fristen, må to sentrale 
fristelementer drøftes: 
 
Fristutgangspunktet: Loven opererer med et normativt utgangspunkt. 
Spørsmålet er når en kjøper «burde» ha oppdaget mangelen.  
 
Hvorvidt kjøperen burde oppdaget mangelen rett etter overlevering («så 
snart råd er»), beror på undersøkelsesplikten etter kjl § 31. En kjøper har 
plikt til å undersøke gjenstanden «slik god skikk» tilsier. Hva som ligger i 
dette ved kjøp av kunstgjenstander, vet naturlig nok kandidatene lite om. 
I foreliggende sak synes likevel svaret ganske opplagt. Det er ikke 
naturlig å forlange at en kjøper etter en handel med et auksjonshus skal få 
undersøkt ektheten av en signatur selv om han er næringsdrivende, noe 
som vel bare kan fastslås gjennom en ekspertuttalelse. 
 
Dermed må spørsmålet om fristutgangpunktet knyttes til hvilke faktiske 
indikasjoner på forfalskningen som gjorde seg gjeldende i saken. 
Kunstkjenner Hans Tastad stilt seg tvilende til ektheten. Dette er ikke 
tilstrekkelig til at Lars Holm burde oppdaget mangelen, men utløser 
muligens en undersøkelsesplikt. Hvis dette er tilfelle, begynner fristen å 
løpe fra det tidspunktet det ville ta å få en ekspertuttalelse om spørsmålet. 
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Fristens lengde: Etter kjl § 32 første ledd må kjøper reklamere «innen 
rimelig tid». Det følger av oppgaven at Lars Holm ventet i to måneder før 
han fikk utarbeidet en ekspertuttalelse. Spørsmålet er om dette 
tidsrommet ligger innenfor den tidsrammen som loven tillater. 
Kandidatene må forsøke å få fram hvilke hensyn som gjør seg gjeldende. 
 
Konklusjon: Den tiden Lars Holm bruker for å reklamere, ligger i ytterkant 
av hva som kan aksepteres. Det er imidlertid ingen prekære hensyn som 
skulle tilsi at Lars Holm skulle reagere svært raskt. 
 
 
4 PRISAVSLAG 
Kravet: Forutsatt at det foreligger en mangel, krever Lars Holm for det 
første et prisavslag.  
 
Prisavslagsregelen: I utgangspunktet kan en kjøper kreve prisavslag ved 
mangler basert på en forholdsmessig reduksjon av kjøpesummen, jf kjl § 
37 første ledd. 
 
Det følger imidlertid av bestemmelsens andre ledd at dette ikke gjelder 
ved kjøp av brukte ting på auksjon. Begrunnelsen som gis i motivene er at 
«Det dreier seg i disse tilfelle om en spesiell form for salg ‘som den er’, 
hvor kjøperen selv bestemmer prisen», se Ot prp nr 80 (1986–87) side 90 
venstre spalte. Forklaringen er ikke særlig opplysende. Det sentrale må 
være at kjøperen selv bestemmer prisen, og da passer ikke 
forholdsmessighetsregelen som prisavslaget bygger på. Hvorfor en kjøper 
fratas retten til en enhver kompensasjon på rent objektivt grunnlag for det 
verdiminuset som mangelen representerer, er derimot ikke godt å forstå, 
se likevel nedenfor om erstatning på grunnlag av kontrollansvaret. 
 
Siden lovteksten er så klar er det ikke naturlig å gå inn på utmålingen av 
prisavslaget, se likevel nedenfor om erstatning. 
 
Konklusjon: Lars Holm gis ikke rett til prisavslag. 
 
 
5 ERSTATNING 
Kravet: Lars Holm gjør subsidiært gjeldene krav på erstatning, dels for 
verdiminuset og dels for utgifter til den fagkyndige vurderingen. 
 
Ansvarsgrunnlaget: Krav på erstatning ved mangler framgår av kjl § 40. 
Siden det i foreliggende sak utvilsomt dreier seg om direkte tap, er det 
mest nærliggende å vurdere kontrollansvaret i første ledd. 
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Det må naturligvis også aksepteres at kandidatene drøfter uaktsomhet 
som ansvarsgrunnlag, i samsvar med tredje ledd bokstav a. Man må i så 
fall vurdere om Auksjonshuset kan sies å ha opptrådt culpøst ved ikke å 
undersøke signeringens ekthet. Også spørsmålet om tilsikring kan 
berøres. I begge tilfeller gjelder imidlertid at kandidatene må trekkes 
dersom kontrollansvaret ikke tas opp spesielt, og dersom det er uklart hva 
slags type ansvarsgrunnlag som drøftes. 
 
Et maleri er en individuelt bestemt gjenstand og synspunktene i Rt-2004-
675 har derfor liten interesse. Det sentrale spørsmålet er om årsaken til 
mangelen lå utenfor eller innenfor Auksjonshusets kontrollområde. I 
utgangspunktet dreier det seg om en ekstern årsak, men 
identifikasjonsregelen i kjl § 27 andre ledd kommer tilsvarende til 
anvendelse ved mangler, jf kjl § 40 første ledd andre punktum. Det er 
nærliggende å si at Peder Ås var en «leverandør» som Auksjonshuset 
benyttet. Dermed er spørsmålet om årsaken lå innenfor Peder Ås’ 
kontrollområde, noe den naturlig nok gjør. 
 
Utmålingen: For å kunne benytte kontrollansvar som ansvarsgrunnlag, må 
tapspostene utgjøre direkte tap. Som nevnt ovenfor er dette tilfelle i 
foreliggende sak. Verdiminuset og utgifter til ekspertuttalelse faller ikke 
under noen av de kategoriene av indirekte tap som er nevnt i kjl § 67 
andre ledd, og dermed står vi overfor direkte tap. 
 
Verdiminuset: Auksjonshuset gjør gjeldene to innsigelser eller synspunktet 
med hensyn til utmålingen. 
 
Den første er at Lars Holm ikke har lidd noe økonomisk tap. Det er 
vanskelig å finne noe fornuftig støtte for dette synspunktet. Lars Holm 
forutsettes å være næringsdrivende (sagt uttrykkelig i oppgaven at han 
kjøpte fordi han så muligheten til å kunne gjøre penger på videresalg), og 
det må da legges til grunn av bildene skal videreselges. 
 
For det andre anfører Auksjonshuset at prisavslaget markerer et øvre tak. 
Såfremt det foreligger et ansvarsgrunnlag er erstatning en helt selvstendig 
sanksjon som kan benyttes i stedet for prisavslag også når det gjelder 
verdiminuset. Når det gjelder auksjonssalg, er dette opplagt siden 
prisavslag er avskåret. For øvrig ville et prisavslag ført til samme resultat 
som krav om erstatning siden Lars Holm må anses å ha kjøpt til 
markedspris (budrunden representerer markedet). De kandidatene som 
får noe ut av forholdet mellom prisavslag og erstatning, bør gis uttelling 
for dette. På den andre siden bør man være forsiktig med å trekke de 
kandidatene som ikke makter dette. 
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Utgiftene til fagkyndig vurdering: Auksjonshuset synes ikke å ha noen 
innvendinger særlig rettet mot dette kravet. 
 
Konklusjon: Lars Holm gis medhold i begge kravene på erstatning. 
 
 

B TVISTEN MELLOM STOREVIK AUKSJONSHUS OG PEDER ÅS 
1 INNLEDNING 
Kravene: For det tilfellet at Lars Holm fikk medhold i sine krav mot 
Auksjonshuset, rettet Auksjonshuset tilsvarende krav mot Peder Ås, det 
vil si prisavslag og erstatning. 
 
Bakgrunnsretten: Siden Peder Ås ikke er næringsdrivende kommer 
kjøpslovens regler til anvendelse, se motsetningsvis fkjl § 1. I relasjonen 
mellom Auksjonshuset og Peder Ås må dette fastslås siden det her ikke er 
noen opplysning om at kjøpsloven skal legges til grunn. 
 
Kravene: Oppgaveteksten må forstås slik at Auksjonshuset krever 
erstatning på bakgrunn av kontraktsbrudd. Enkelte kandidater vil kanskje 
likevel trekke inn ugyldighet. 
 
 
2 MANGEL 
I kontraktsforholdet mellom Peder Ås og Auksjonshuset er ikke bildet 
solgt «as is». Dermed kommer de alminnelige reglene til anvendelse. Man 
kan tenke seg to noe ulike innfallsvinkler: 
 
Den første tar utgangspunkt i kjl § 17 første ledd, og kravet om at tingen 
skal være i samsvar med avtalen. Problemet her består i at Peder Ås ikke 
selv har opplyst noe overfor Auksjonshuset om at bildet var signert, se 
oppgaveteksten. Det må likevel kunne argumenteres med at når bildet 
framstår som signert, vil forholdet enten anses som et uriktig utsagn eller i 
det minste likestilles med et slikt utsagn. 
 
Den andre er å ta utgangspunkt i det alminnelige tolkningsprinsippet om 
at kjøpers berettigede forventninger er beskyttet. (Det kan også vises til kjl 
§ 19 første ledd bokstav c – «hadde grunn til å regne med».) En falsk 
signatur rammes åpenbart av dette prinsippet. 
 
Enkelte kandidater tar opp spørsmålet om det påhvilte Auksjonshuset en 
undersøkelsesplikt. I så fall bør dette gjøres kort siden det er på det rene 
at Peder positivt villedet Auksjonshuset. 
 
Konklusjon: Det foreligger en mangel. 
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3 REKLAMASJON 
Peder Ås anfører ikke at det er reklamert for sent, men det synes naturlig 
likevel å si noe om dette spørsmålet siden undersøkelsesplikten etter kjl § 
31 kommer i et noe annet lys når det gjelder Auksjonshuset. Resultatet blir 
nok likevel det samme som i tvisten mellom Lars Holm og Auksjonshuset. 
Kandidatene bør likevel ikke trekkes om dette spørsmålet ikke berøres. 
 
Enkelte kandidater vil kanskje også trekke inn kjl § 20, men det er klart at 
Auksjonshuset ikke måtte kjenne til mangelen, og oppgaven sier ikke noe 
om at Auksjonshuset undersøkte eller ble oppfordret til å undersøke 
bildet. 
 
Konklusjon: Det er reklamert i tide. 
 
 
4 PRISAVSLAG 
Grunnlaget: Forutsatt at det foreligger en mangel har Auksjonshuset krav 
på prisavslag, jf kjl § 37 første ledd, jf § 38. Bildet er ikke solgt på auksjon 
og dermed kommer ikke auksjonsregelen i kjl § 37 andre ledd til 
anvendelse.  
 
Formålet med prisavslaget er å gjenopprette den ubalanse i 
kontraktsforholdet som mangelen har medført. 
 
Utmålingen: Det er ingen tvist om utmålingen, men det må være helt 
akseptabelt at kandidatene nevner forholdsmessighetsprinsippet i kjl § 38.  
 
Konklusjon: Auksjonshuset har krav på prisavslag. 
 
 
5 ERSTATNING 
Innledning: Siden Auksjonshuset gjør tilsvarende krav gjeldende, må dette 
også omfatte erstatning. 
 
Ansvarsgrunnlag: Det må være tilstrekkelig å konstatere at Peder Ås har 
handlet forsettlig, og at ansvarsgrunnlag etter kjl § 40 tredje ledd bokstav 
a er til stede. 
 
Verdiminuset: Erstatning for verdiminuset er subsidiært i forhold til 
prisavslag. Siden det er på det rene at Auksjonshuset har krav på 
prisavslag, og krav på erstatning i det aktuelle tilfellet ikke gir noen høyre 
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kompensasjon (kjøpt til markedspris), knytter det seg liten interesse til 
erstatningsspørsmålet. 
 
Utgifter til ekspert: Dette må være et prinsipalt erstatningskrav. Posten 
representerer utvilsomt et påregnelig tap, og Auksjonshuset får medhold. 
 
 

C TVISTEN MELLOM MARTE KIRKERUD OG PABLO ÅS 
1 INNLEDNING – BAKGRUNNSRETTEN 
Kravet: Marte Kirkerud engasjerte kunstneren Pablo Ås til å utføre 
malerarbeider direkte på veggene i restauranten i Lillevik. På grunn av de 
motiver og den fargebruken som Pablo Ås benyttet, nektet Marte 
Kirkerud å betale vederlaget på 100 000 kroner. Dette er et krav om 
heving av avtalen med tilbakevirkende kraft, såkalt heving ex tunc. 
 
Bakgrunnsretten: Det foreligger en tjenesteavtale mellom næringsdrivende 
som ikke er regulert ved lov. Dermed må anvendes alminnelige 
obligasjonsrettslige prinsippet (alminnelig avtale- og kontraktsrett). Når 
det skal avgjøres hvilke prinsipper som gjelder, vil dette bli konkretisert 
nærmere nedenfor. 
 
 
2 MANGEL 
Hjemmelsgrunnlag: Når det skal avgjøres om Pablo Ås har misligholdt sin 
kontraktsforpliktelse, må avtalen mellom partene tolkes. Det er i 
utgangspunktet de vanlige fortolkningsprinsippene i norsk rett som skal 
anvendes, men reguleringen av mangelsspørsmålet i den moderne 
kontraktslovgivningen kan være til hjelp. 
 
Tolkningsspørsmålet: Det framgår av oppgaveteksten at Pablo Ås «skulle ha 
full kunstnerisk frihet til å komme opp med noe kreativt». Spørsmålet er 
om han gikk utenfor denne (vide) grensen. Noen kandidater tar opp 
spørsmålet om det foreligger en innsats- eller resultatforpliktelse. Denne 
innfallsvinkelen treffer riktig nok ikke så godt i foreliggende sak, men 
dersom kandidatene framstiller problemstillingen på konsis måte uten for 
mye teoretisering, bør de ikke trekkes. 
 
Tolkningen: En avtale skal tolkes objektivt, det vil si at innholdet skal 
fastlegges på bakgrunn av en naturlig lesing av avtaleteksten/utsagnene 
tilsier. Dette vil danne bakgrunnen for oppdragsgivers berettigede 
forventning. Det er på det rene at Pablo Ås fikk meget frie tøyler, se 
ovenfor. Marte Kirkerud kan likevel påberope seg flere momenter som 
trekker i retning av et kontraktbrudd. 
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Tidligere produksjon: Pablo Ås var kjent for sine lyse farger og 
sommermotiver. Tidligere produksjon danner et naturlig utgangspunkt 
for oppdragsgivers berettigede forventninger, men likevel slik at 
kunstneren skulle ha stor frihet. 
 
Formålsbetraktninger: Oppdraget dreide seg om et dekorasjonsarbeid i en 
restaurant. Dette vil sette visse rammer rundt Pablo Ås’ arbeider. 
 
Opplysningssvikt: Av hvtjl § 19 framgår det at dersom det er vesentlige 
forhold ved tjenesten som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, 
har tjenesteyteren plikt til å opplyse om dette. En radikal omlegging av 
tidligere stilretning må kunne sies å bli rammet av en slik regel. 
 
Konklusjon: Trolig må Pablo Ås sies å ha gått utenfor avtalens rammer selv 
om disse anses meget vide. Det foreligger en mangel. 
 
 
3 HEVING EX TUNC 
Kravet: Marte Kirkerud nektet å betale noe av det avtalte vederlaget. Dette 
er et krav om heving med tilbakevirkende kraft, såkalt heving ex tunc. 
 
Et mindre naturlig alternativ (trolig feil) er å anse det som heving ex nunc, 
men med et prisavslag som følge av mangelen som tilsvarer hele 
vederlaget. 
 
Hevingsgrunnlaget: Det alminnelige hevingsvilkåret er at kontraktsbruddet 
framstår som vesentlig, jf eksempelvis Rt-1998-1510 Ekte hussopp. Ved 
ikke-restituerbare ytelser, slik som i foreliggende sak, vil imidlertid dette 
vilkåret bare gi rett til heving for det som står igjen, heving ex nunc. Skal 
heving omfatte hele ytelsen ved slike avtaler, strammes vilkåret til. Det er 
naturlig å benytte en analogi til hvtjl § 26 første ledd hvor kravet er at 
«formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet». 
 
Subsumsjonen: Hvis man først legger til grunn av Pablo Ås har gått utenfor 
de vide rammene for sitt oppdrag, vil man trolig raskt kunne slutte at 
vilkåret er oppfylt. Det er særlig bruksformålet med maleriene som 
trekker i denne retningen. 
 
Virkningen: Dersom maleriene kan sies å ha en verdi for Marte Kirkerud, 
skal hun betale et rimelig vederlag for dette, jf analogi til hvtjl § 16 første 
ledd tredje punktum. Ingen opplysninger i oppgaven om dette. 
 
Konklusjon: Vederlagskravet mot Marte Kirkerud er falt bort. 
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DEL II TEORIOPPGAVEN 

1 INNLEDNING 
Teori: Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2 utg, Oslo 2011, side 814 flg, og 
Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, Oslo 1997, side 257 flg. 
 
Forarbeider: Det kan også vises til Ot prp nr 80 (1986–87) side 136. 
 
Det er naturlig først helt kort å forklare hva direktekrav er. Viktig å få 
fram at det dreier seg om et direktekrav basert på kontraktsbrudd, og at 
det forutsetter en kontraktskjede. 
 
 
2 DE ULIKE HENSYN 
 
En redegjørelse for hensynene bak regelen i kjl § 84, faller i to etapper: 
 
For det første dreier det seg om de alminnelige hensyn knyttet til om det 
skal åpnes for en direktekravs-adgang overhodet. For så vidt gjelder 
hensyn som taler for en slik adgang, kan nevnes følgende: 

- Behov hos kreditor/rimelighet: Det framstår som rimelig at en kreditor 
skal kunne gå direkte på den som har forårsaket mangelen. I 
mange tilfelle kan dette være eneste muligheten for dekning, for 
eksempel fordi kontraktsparten har gått konkurs. 

- Bedre forutsetninger: Den som gjøres ansvarlig har normalt bedre 
forutsetninger enn kontraktsparten til å kaste lys over spørsmålet 
om mangel. 

- Prosessøkonomiske hensyn/forenklinger: Man slipper en rekke 
regressomganger. Uansett måtte den som er årsak til mangelen på 
en eller annen måte bringes inn i prosessen. 

 
Det finnes også motargumenter, men her er nok framstillingen hos 
Hagstrøm noe vanskelig tilgjengelig for kandidatene: 

- Kreditor kan representere et fremmedelement i forholdet mellom 
kontraktsmotpart og hans hjemmelsmenn. Vanskeliggjør minnelige 
løsninger 

- Kreditorene til kontraktsmotparten kan etter omstendighetene 
komme dårligere ut. 

 
For det andre bør nok de beste kandidatene også si noe om de spesifikke 
hensynene bak subrogasjonsprinsippet i motsetning til springende regress. 
Dette er nok ganske krevende. Framstillingen må imidlertid ikke ende 
opp med en detaljert gjennomgang av regelen, se neste punkt. 
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3 AVGRENSNINGSPROBLEMER 
 
Dersom kandidatene begynner å redegjøre nærmere for innholdet i kjl § 
84 første ledd, går man utenfor oppgavens rammer. Hvor grensen skal 
trekkes, kan være vanskelig å bedømme. Som nevnt ovenfor i punkt 2 kan 
dette være problematisk når man går inn på hensynene bak 
subrogasjonsprinsppet. 
 
Når det gjelder rettskildene, er det de reelle hensyn som det skal 
redegjøres for, ikke foreliggende praksis eller teori. 
 
Siden det er spørsmål om hvilke hensyn som ligger til grunn for 
bestemmelsen, må det aksepteres at kandidatene konsentrer seg om hva 
som taler for en regel om direktekrav basert på subrogasjon. Skal 
besvarelsen bli balansert, bør imidlertid også mothensyn (til en viss grad) 
trekkes inn. 
 
 
Når det gjelder vektingen mellom del I og del II, teller del II som 
utgangspunkt omkring 20 % av den samlede karakter, men vil nok først 
og fremst tjene som en justering av karakteren for del I (og neppe mer en 
maks ett karaktertrinn). 
 
 
 
 
 
Lasse Simonsen 


