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1 TVISTEN MELLOM MARTE KIRKERUD OG APPARATER & 
DINGSER AS 

1.1 INNLEDNING 
Anførslene: Kari Holm har inngått en kontrakt om leie av 
treningsapparater med Apparater & Dingser AS. Marte Kirkerud erklærte 
seg ubundet av kontrakten, mens Apparater & Dingser AS anførte at hun 
måtte stå ved avtalen.  
 
Rettsgrunnlaget: Tvisten angår fullmaktslæren. Reglene om fullmakt finner 
vi i avtaleloven (lov 31. mai 1918 nr 4) kapittel 2. Det er reglene i avtl §§ 10 
og 11 som skal anvendes. 
 
Problemstillingen: Tvisten reiser spørsmålet om Kari Holm hadde fullmakt 
til å inngå avtalen på vegen av treningsstudioet (Marte Kirkerud). Mer 
presist er problemet om Kari Holm har holdt seg «indenfor fuldmagtens 
grænser», jf avtl § 10 første ledd. 
 
Videre disposisjon: Hvorvidt Kari Holm hadde fullmakt til å inngå 
leieavtalen, vil for det første bero på hva slags oppdrag hun fikk av Marte 
Kirkerud, se punkt 1.2. Har hun gått utenfor dette oppdraget, er 
spørsmålet om det i forhold til Apparater & Dingser AS foreligger en 
selvstendig fullmakt som hun har holdt seg innenfor, se punkt 1.3. 
Forutsatt at det er en selvstendig fullmakt som rekker lenger enn 
oppdraget til Kari Holm, må det avgjøres om Apparater & Dingser AS har 
vært i aktsom god tro, se punkt 1.4. 
 
Litteratur: Fullmaktslæren er behandlet hos: 

- Geir Woxholth, Avtalerett, 9 utg, Oslo 2014, kapittel 13 punkt 3.0 
- Jo Hov og Alf Petter Høgberg, Alminnelig avtalerett, Oslo 2009, 

punkt 5 
 
1.2 INTERNFORHOLDET – OPPDRAGETS INNHOLD 
Problemstillingen: Dersom Kari Holm har holdt seg innenfor det oppdraget 
hun fikk fra Marte Kirkerud, er naturlig nok Marte Kirkerud 
(treningsstudioet) bundet. Marte Kirkerud har da delegert en myndighet 
til Kari Holm som hun har holdt seg innenfor, det vil si en avtl § 18-
fullmakt.s 
 
Kandidatene kan få problemer med å plassere denne drøftelsen innenfor 
regelverket. Regelen om internfullmaktens grenser finner vi indirekte i 
avtl § 11 andre ledd. Her framgår det at dersom en fullmektig handler i 
strid med internfullmakten (og det ikke foreligger noen selvstendig 
fullmakt), så er ikke fullmaktsgiveren bundet. Motsetningsvis innebærer 
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dette at dersom fullmektigen har handlet i samsvar med internfullmakten, 
så er fullmaktsgiver bundet. 
 
Den konkrete rettsanvendelsen – tolkning: Oppdragets innhold må fastlegges 
gjennom en tolkning av SMSen til Kari Holm. Oppgaveteksten gir ikke 
noen holdepunkter for en felles partsoppfatning. Da må anvendes en 
objektiv fortolkning med utgangspunkt i en naturlig forståelse av 
ordlyden i SMSen. Tolkningen er imidlertid konkret (men ikke subjektiv): 
Hvordan ville en person i Kari Holms situasjon naturlig ha oppfattet 
SMSen. Ordlyden trekker (muligens) i retning av at Kari Holm ikke ble 
gitt en slutningsfullmakt, bare å foreta de forberedende disposisjoner 
(«gjøre det som er nødvendig for å få satt opp en avtale om leie»). 
 
Det kan argumenteres med to forskjellige risikobetraktninger som trekker 
i hver sin retning. På den ene siden kan det anføres at dersom Kari Holm 
var i tvil, kunne hun ha spurt Marte Kirkerud. På den andre siden kan det 
argumenteres med at tvil bør gå ut over Marte Kirkerud fordi tredjemann 
(Apparater & Dingser AS) kan lide tap ved en misforståelse. 
 
Konklusjon: Uklart om det foreligger en slutningsfullmakt, men her er det i 
utpreget grad argumentasjonen og ikke konklusjonen som teller. De fleste 
kandidatene antar ikke at det er en slik fullmakt. 
 
1.3 EKSTERNFORHOLDET – SPØRSMÅL OM DET FORELÅ EN SELVSTENDIG 

FULLMAKT OVERFOR APPARATER & DINGSER AS 
1.3.1 Innledning 
Problemstillingen: Forutsettes det at Kari Holm ikke ble gitt en 
slutningsfullmakt av Marte Kirkerud (internforholdet), er neste spørsmål 
om det i forhold til Apparater & Dingser AS forelå en selvstendig fullmakt 
til å inngå en leieavtale. Man benytter gjerne betegnelsen selvstendig 
fullmakt for å markere at det dreier seg om et selvstendig rettsgrunnlag 
uavhengig av rettsforholdet mellom fullmaktsgiver og fullmektig. 
 
Opplegget: Det er naturlig først å vurdere to av lovens faste kategorier av 
selvstendige fullmakter, stillingsfullmakt og frasagnsfullmakt. 
 
Dernest bør undersøkes om man på et mer fritt grunnlag kan si at det 
forelå en selvstendig fullmakt, såkalt kombinasjonsfullmakt. 
 
1.3.2 Stillingsfullmakt 
Hjemmel: Regelen om stillingsfullmakt finner man i avtl § 10 andre ledd.  
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Skjønnstemaet: Spørsmålet er om det sedvanemessig knytter seg slik 
kompetanse til den stillingen som Kari Holm hadde, at hun kunne inngå 
avtale om leie av utstyr. 
 
Sedvanebegrepet kan by på problemer. I Rt-2011-410 Optimogården, se 
avsnitt 37, stilte man spørsmålet om det forelå «en så klart definert 
sedvane eller skikk og bruk knyttet til stillingen» at leieavtalen måtte 
aksepteres. Det må i det minste foreligge en noenlunde fast (eksternt) 
oppfatning knyttet til stillingsbetegnelsen. Foreligger det først en slik fast 
oppfatning (sedvane), vil den rent interne fordelingen av kompetanse 
innad i firmaet ikke være avgjørende. I disse situasjonene er det naturlig å 
snakke om legitimasjonsvirkninger. 
 
Den konkrete rettsanvendelsen: I SMSen til Apparater & Dingser AS 
presenteres Kari Holm som «faglig leder av treningsstudioet». At hun 
dermed har en nær tilknytning til utvalget av treningsapparater i studioet, 
er på det rene. Men tittelen i seg selv bærer ikke bud om rent 
forretningsmessigs transaksjoner, så som salgssjef, daglig leder, osv. 
 
Konklusjon: Ingen stillingsfullmakt til å inngå avtaler om leie av utstyr. 
 
1.3.3 Frasagnsfullmakt 
Hjemmel: Regelen om de fullmaktene som er meddelt tredjemann fra 
fullmaktsgiver, finner vi i avtl § 11 første ledd. (Virkeområdet framgår 
motsetningsvis av regelen i bestemmelsens andre ledd – «bare meddelt 
fuldmagten til fuldmægtigen (§ 18)».) De kandidatene som ser dette, bør 
få et pluss. 
 
Under reglene om tilbakekall av fullmakter, operer lovgiver med tre fasts 
kategorier av denne type selvstendige fullmakter, hvorav det er 
erklæringsfullmakten, jf avtl § 13, som skal behandles. (Kandidatene må 
forstå at man ikke anvender avtl § 13 direkte, bare benytter den kategori 
av frasagnsfullmakt som nevnes her.) 
 
Skjønnstemaet: Spørsmålet er om SMSen fra Marte Kirkerud til Apparater 
& Dingser AS naturlig må forstås slik at Kari Holm var gitt fullmakt til å 
inngå en leieavtale om apparatene. Også i disse tilfellene snakker man 
gjerne om legitimasjonsvirkninger, men det er mer treffende å betrakte 
dette som en ordinær utsagnstolkning hvor hovedregelen er en objektiv 
forståelse av utsagnet til fullmaktsgiver. 
 
Den konkrete rettsanvendelsen – tolkning: Følgende utsagn i SMSen må 
drøftes: «gjennomgå de apparater som dere har, og drøfte betingelsene for 
en leieavtale». Utsagnet inneholder ingen uttrykk som direkte leder mot 
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det å inngå en avtale på vegne av Marte Kirkerud, bare å få på plass 
betingelsene, det vil i realiteten si å få et tilbud fra Apparater & Dingser 
AS som Marte Kirkerud kan vurdere. 
 
Konklusjon: Mest trekker i retning av at det ikke foreligger en 
slutningsfullmakt, men som nevnt ovenfor er det argumentasjonen som 
teller, og ikke konklusjonen. 
 
1.3.4 Kombinasjonsfullmakt 
Hjemmel: Rettspraksis og teori har fastslått at det kan forekomme 
selvstendige fullmakter også utenfor de faste kategoriene som loven 
opererer med, det vil si på ulovfestet grunnlag. Det er 
kombinasjonsfullmakten som er aktuell i nærværende sak. 
 
Den sentrale rettskilden i dag er Rt-2011-410 Optimogården, som 
kandidatene kjenner godt fra pensum og undervisning. 
 
Skjønnstemaet: Vurderingstemaet er kanskje best uttrykt hos Birger 
Stuevold Lassen, Kontraktsrettslig representasjon, Oslo 1992, side 36, 
gjengitt i Rt-2011-410, avsnitt 34, hvor det heter: 
 

«Uttrykket kombinasjonsfullmakt er brukt som betegnelse på forhold 
der det etter de vanlige fullmaktsregler vanskelig kan sies å foreligge 
fullmakt, men der rettsreglene beskytter forventningene hos en 
tredjemann som ut fra forskjellige omstendigheter i samvirke har hatt 
grunn til å tro at han handlet med en representant som kunne binde en 
oppdragsgiver.» 

 
Spørsmålet blir dermed om Apparater & Dingser AS ut fra en samlet 
vurdering av forholdene i saken har hatt en rimelig grunn til (eller 
berettiget forventning om) å tro at Kari Holm hadde fullmakt. 
 
Den konkrete rettsanvendelsen: Kandidatene må trekke inn alle de konkrete 
momentene i saksforholdet som kan kaste lys over skjønnstemaet, så som: 
 

- Orienteringsmøtet 
- Avtalen om å sende over Marte Kirkerud 
- SMSen fra Marte Kirkerud 
- Stillingsbetegnelsen til Kari Holm 
- Tidsforløpet (utlandet) 
- Overtalelse av Kari Holm 
- Osv 
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Hvorvidt en samlet bedømmelse leder til en annen konklusjon enn 
ovenfor, er kanskje tvilsomt. 
 
Konklusjon: Som allerede nevnt flere ganger, er det argumentasjonen som 
kandidatene her må vurderes etter, ikke konklusjon. 
 
1.4 GOD TRO-SPØRSMÅLET 
Forutsetning: Legges det til grunn at det foreligger en selvstendig fullmakt 
som Kari Holm har handlet innenfor, må det drøftes om Apparater & 
Dingser AS var i god eller ond tro. 
 
Når det gjelder de kandidatene som konkluderer med at det ikke 
foreligger en selvstendig fullmakt, som nok er de fleste, er spørsmålet om 
de skal drøfte kravet subsidiært. Trolig bør de ikke trekkes for ikke å gjøre 
dette, men de gode kandidatene bør i tilfelle presisere avgrensningen. 
 
I Optimogården tar Høyesterett opp god tro-spørsmålet som en separat 
problemstilling, se avsnitt 45. Det må imidlertid være fullt ut akseptabelt å 
integrere drøftelsen i den samlede helhetsvurderingen. Spørsmålet er jo 
om kontraktsparten hadde en «berettiget grunn» til å tro at det forelå en 
fullmakt. 
 
Hjemmel: God tro-vilkåret er hjemlet i avtl § 11 andre ledd. 
 
Skjønnstemaet: Spørsmålet er om Apparater & Dingser AS var i aktsom 
god tro: «burde han forstaat det». Dette er et normativt vilkår. Det er ikke 
avgjørende at Apparater & Dingser AS faktisk trodde at Kari Holm var 
utstyrt med fullmakt. Testspørsmålet er hva en normalt fornuftig aktør i 
firmaets sted ville ha forstått. Ved tvil er det berettiget å reise spørsmålet 
om firmaets undersøkelsesplikt. 
 
Den konkrete rettsanvendelsen: Det må legges til grunn at innleie av det siste 
nye av apparater på området, var dyrt. Et sentralt poeng da er at Marte 
Kirkerud uttrykt bekymring for økonomien i møtet med Apparater & 
Dingser AS. Dessuten opplyses det at Apparater & Dingser AS overtalte 
Kari Holm til å inngå leieavtalen om de dyre apparatene. Et 
tilleggsmoment kan være at Apparater & Dingser AS enkelt kunne ha tatt 
opp fullmaktspørsmålet med Kari Holm, eventuelt direkte spurt Marte 
Kirkerud. 
 
Konklusjon: Svaret framstår som usikkert. Begge løsninger må naturlig nok 
godtas. 
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2 TVISTEN OM ÅPNINGSTIDEN MELLOM MARTE KIERKERUD 
OG DE MISFORNØYDE MEDLEMMENE 

2.1 INNLEDNING 
Kravene: Flere av medlemmene trakk sitt medlemskap som følge av endret 
åpningstid, og krevde hele årskontingenten tilbakebetalt. Dette er et krav 
om heving med tilbakevirkende kraft (ex tunc). 
 
I tillegg krevde et par av medlemmene erstatning. 
 
Bakgrunnsretten: Kontraktsforholdet er ikke lovregulert. Oppgaven gir 
ikke noen opplysninger om avtalens innhold, og dermed må tvisten løses 
på bakgrunn av alminnelig kontraktsrett («alminnelige 
obligasjonsrettslige prinsipper») tilpasset tjenester i et løpende 
kontraktsforhold. 
 
Videre disposisjon: Nedenfor skal først avgjøres om det foreligger et 
kontraktsbrudd, se punkt 2.2, før kravene om heving og erstatning 
avgjøres i punktene 2.3 og 2.4. 
 
Litteratur: Hovedtemaene i oppgaven er behandlet hos: 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2 utg, Oslo 2011, kapittel 18 
Heving, og kapittel 20 Erstatningsansvar. 

- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002, kapittel 12 
Heving, og kapittel 15 Erstatningsutmåling. 

 
2.2 KONTRAKTSBRUDD 
Objektivt avvik: Marte Kirkerud svarer for opplysninger gitt i 
markedsføringen av treningsstudioet, sml kjl § 18 første ledd. Man kan da 
umiddelbart konstatere at det foreligger et avvik fra hva som var lovet 
med hensyn til åpningstiden. 
 
Det kan riktig nok spørres om Marte Kirkerud må innrømmes en viss 
frihet med hensyn til å justere åpningstiden. Dette kan likevel ikke gjelde 
«kjernetiden». 
 
Årsaken: Grunnen til den innskrenkede åpningstiden ligger hos Marte 
Kirkerud og ikke hos medlemmene. 
 
Konklusjon: Innskrenkning av åpningstiden representerer et 
kontraktsbrudd. 
 
2.3 HEVING 
2.3.1 Heving ex tunc 
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For andre avtaletyper enn kjøp framstår heving med tilbakevirkende kraft 
som en irregulær hevingstype. Ved særlig alvorlige tilfeller av mislighold 
aksepteres likevel denne sanksjonstypen. Det sentrale vurderingstemaet 
er i så fall om formålet med tjenesten har blitt vesentlig forfeilet, jf 
eksempelvis hvtjl § 26 første ledd. Andre momenter kan imidlertid også 
spille inn, så som graden av skyld. 
 
Hvorvidt det overhodet kan heves på denne måten i løpende 
kontraktsforhold, er usikkert fordi ytelsene normalt anses å ha en 
fullverdig egenverdi etter hvert som de erlegges, se som eksempel 
forarbeidene til husleieloven, Ot prp nr 82 (1997–98) side 162 venstre 
spalte. Unntak kan imidlertid tenkes hvis ytelsene skulle henge sammen 
(et bestemt treningsopplegg over lengre tid) slik at formålet med det hele 
faller bort, eller at treningsopplegget for den allerede forløpte tiden må 
betegnes som utjenlig. Det er ingen ting som tyder på at slike spesielle 
forhold gjør seg gjeldende i foreliggende sak, og heving ex tunc er dermed 
ikke aktuelt. 
 
Konklusjon: Det kan ikke heves ex tunc. 
 
2.3.2 Heving ex nunc 
Subsidiær drøftelse: De misfornøyde medlemmene anfører ikke selv noe 
subsidiær påstand om heving ex nunc, men det er nærliggende å ta opp 
fordi dette representerer en mellomløsning mellom partenes påstander. 
 
Hevingsvilkåret: Den normale hevingsformen ved løpende ytelser er 
heving ex nunc, for den ytelsen som står igjen på hevingstidspunktet. 
Man benytter det tradisjonelle hevingsvilkåret og spør om det foreligger 
et vesentlig kontraktsbrudd. Med henvisning til Rt-1998-1510 Ekte 
hussopp må kandidatene få fram at svaret beror på en konkret 
helhetsvurdering hvor problemstillingen er om medlemmene har en 
rimelig grunn til å si seg fri fra medlemskapet. 
 
Den konkrete rettsanvendelsen: Kandidatene må forventes å foreta en 
helhetsvurdering basert på de typiske momentene i en hevingssituasjon: 

- Det objektive avviket (begrensningen av åpningstiden) 
- Betydningen for medlemmene (ikke anledning til å trene før 

arbeidstid) 
- Betydningen for Marte Kirkerud (ikke særlig belastende) 
- Alternative sanksjoner (tilbud om avkortning i avgiften, det vil si 

prisavslag, ikke særlig relevant) 
- Skyldgraden (trolig ikke sentralt, men det foreligger vel egentlig 

forsett) 
 



 Sensorveiledning: JUS 3111 høsten 2016 10 

Innskrenkningen som Marte Kirkerud foretar, berører det man kan kalle 
studioet «kjernetid», og dette bør være avgjørende for vurderingen. 
 
Konklusjon: Det er nærliggende å gi medlemmene rett til å trekke seg fra 
medlemskapet. 
 
Oppgjøret i disse tilfellene innebærer at medlemmene må betale for tiden 
fram til hevingstidspunktet, deretter faller deres betalingsplikt bort. 
 
2.4 ERSTATNING 
Kravet: Medlemmene krever dekket ekstrakostnadene ved å måtte trene 
på et annet treningssenter. Dette er krav om erstatning av kostnader ved 
en dekningstransaksjon. 
 
Det er for øvrig på det rene at det kan kreves erstatning i tillegg til at 
kontrakten heves, men heving utgjør ikke et selvstendig ansvarsgrunnlag 
slik man for eksempel ser i entrepriseretten. 
 
Ansvarsgrunnlag: Oppgaveteksten er laget slik at kandidatene ikke skal 
begi seg inn i en lengre drøftelse av ansvarsgrunnlaget, særlig ikke 
spørsmålet om hvorvidt det gjelder et kontrollansvar på ulovfestet 
grunnlag. 
 
Marte Kirkerud foretar et bevisst valg (forsett), og dermed foreligger et 
grunnlag for erstatning. At hun fant opplegget for slitsomt, er ingen 
relevant unnskyldningsgrunn. 
 
Erstatningsutmåling: Når det gjelder dekningstransaksjoner, er 
utgangspunktet at disse må framstå som rimelige og forsvarlige tiltak for 
å sikre skadelidtes interesser. Dersom eneste alternativ var å trene på et 
dyrere treningssenter lengre unna, taler mye for å godta disposisjonen. 
Forutsetningen er imidlertid at treningstilbudet de to stedene er 
sammenlignbart. Dersom kontingenten er høyere fordi tilbudet er bedre 
(nyere, større og mer sentrale lokaler, bedre apparater, flere trenere, mv), 
vil kravet ikke nå fram. 
 
Konklusjon: Det kan kreves erstatning dersom treningstilbudene er 
sammenlignbare. 
 
 
3 TVISTEN MELLOM MARTE KIERKERUD OG MEDLEMMET 

SOM SKADET SEG 
3.1 INNLEDNING 
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Kravet: Medlemmet trakk sitt medlemskap med øyeblikkelig virkning som 
følge av de alvorlige skadene hun ble påført i skibakken. Siden årsaken til 
kravet ikke kan knyttes til treningsstudioets forhold, er det ikke tale om et 
misligholdskrav (heving). 
 
Ved løpende kontraktsforhold vil det være naturlig å se dette under 
synsvinkelen vilkårsbestemt oppsigelse uten erstatningsansvar. 
 
Litteratur: Hovedtemaet i oppgaven er behandlet hos: 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2 utg, Oslo 2011, kapittel 11 
Avbestilling og oppsigelse. 

- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002, kapittel 20 
Avbestilling. 

 
3.2 HOVEDREGELEN VED TIDSBESTEMTE LØPENDE AVTALER 
Norsk kontraktsrett bygger på to grunnleggende prinsipper: Avtaler skal 
holdes, jf NL-5-1-2, og hver av partene svarer for egne forutsetninger. 
 
I løpende kontraktsforhold innebærer dette for det første at tidsbestemte 
avtaler er bindende i det avtalte tidsrommet, sml for eksempel husll § 9-2, 
det vil si at begge parter må oppfylle kontrakten fullt ut i hele 
avtaleperioden. For det andre kan ikke svikt i de forutsetningene som lå 
til grunn for avtaleinngåelsen, normalt begrunne en tidligere uttreden av 
kontraktsforholdet. 
 
3.3 MULIGE UNNTAK FRA HOVEDREGELEN 
Fra de nevnte grunnprinsippene kan det tenkes unntak. 
 
Et rettsgrunnlag er generalklausulen i avtl § 36, eventuelt læren om 
bristende forutsetninger. Etter avtl § 36 er spørsmålet om en videre 
binding av medlemmet framstår som urimelig. I læren om bristende 
forutsetning er det relevansspørsmålet som må avgjøres, men innholdet i 
de to vurderingene bør være sammenfallende. 
 
Et annet mulig rettsgrunnlag er at det i forbrukerforhold må antas å ha 
utviklet seg et avbestillings- eller oppsigelsesgrunnlag (uten erstatning) 
ved såkalt sosial force majeure. Bestemmelsene i hvtjl § 40 andre ledd og 
buofl § 52 fjerde ledd er eksempler på slik rett til ansvarsfri uttreden fra et 
kontraktsforhold, og bestemmelsene kan også gi veiledning om vilkårene 
for en slik rett –«hindring som ligg utanfor forbrukarens kontroll». 
 
Et tredje hjemmelsgrunnlag som i dag kan tenkes anført, er at det innenfor 
den aktuelle avtaletypen, medlemskap i et treningsstudio, er fast praksis 
for at skader med videre kan anføres som grunnlag for å endre 
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kontraktsforholdet. Dette kan ha mye for seg. Skader hos medlemmene er 
en velkjent problemstilling, og man kan utfra mere alminnelige 
betraktninger snakke om en «yrkesrisiko» ved å drive et studio. Men 
retten til medlemmet går trolig ikke lenger enn at medlemskapet «fryses» 
i den tiden man ikke kan nyttiggjøre seg treningstilbudet, det vil si i 
samsvar med tilbudet fra Marte Kirkerud. 
 
Konklusjon: Det er rettsgrunnlaget og argumentasjonen som avgjør om 
kandidaten får noe ut av dette. 
 
 
4 TVISTEN MELLOM MARTE KIERKERUD OG 

FAKTORINGSELSKAPET 
4.1 INNLEDNING 
Problemstillingen: Det er på det rene at Marte Kirkerud hadde krav på et 
prisavslag som følge av mangler ved kjøledisken (Apparater & Dingser 
AS erkjente prisavslaget). Spørsmålet er om hun kan motregne med dette 
kravet (motkravet) overfor faktoringselskapets krav på forfalt leie for 
treningsapparatene (hovedkravet).  
 
Bakgrunnsretten: Det er alminnelig antatt at gjeldsbrevlovens regler om 
enkle gjeldsbrev også gjelder for fordringer som ikke er knyttet til 
gjeldsbrev (fakturakrav), herunder bestemmelsene om overdragelse, jf Rt-
1957-778 Sirkusteltdommen, se side 781, og Rt-1992-504 Factoring Finans-
dommen, se side 507. Dermed kommer bestemmelsene i gjeldsbrevloven 
om overdragelse av fordringer til anvendelse. 
 
Følgende betegnelser kan benyttes for aktørene: 

- Marte Kirkerud (treningslokalet) = debitor cessus («skyldnaren») 
- Apparater & Dingser AS = cedenten («avhendaren») 
- Faktoringsselskapet = cesjonaren («mottakaren») 

 
I samsvar med Factoring Finansdommen kan man dermed formulere 
problemstillingen slik: «Saken gjelder spørsmål om debitor cessus’ 
motregningsrett overfor cesjonaren, et factoringselskap, med et krav mot 
cedenten …», se side 505. 
 
Litteratur: Hovedtemaet i oppgaven er behandlet hos: 

- Viggo Hagstrøm, , Obligasjonsrett, 2 utg, Oslo 2011, kapittel 30.3.1 
Gjensidighet 

- Trygve Bergsåker, Pengekrav, 2 utg, Oslo 2014, kapittel XI 
punkt 5.1 Motregning ved cesjon 

 
4.2 VALG AV HJEMMELSGRUNNLAGET – SPØRSMÅLET OM KONNEKSITET 
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Hjemmelsgrunnlagene: Gjeldsbrevlovens kapittel III inneholder to ulike 
regler om skyldnerens rett ved overdragelse av fordringer. Etter gbl § 25 
vil han helt ut ha de samme rettigheter som ovenfor sin medkontrahent 
(«avhendaren»), mens etter gbl § 26 er det gjort visse innskrenkninger i 
hans rett til å motregne. Det første kandidatene må gjøre, er å ta 
standpunkt til hvilket regelsett som kommer til anvendelse. 
 
Gbl § 25 omfatter det som kan kalles for innsigelser, det vil si 
innvendinger mot vederlagsberegningen. Prisavslag regnes tradisjonelt 
som en innsigelse i denne forstand (vederlaget anses ikke fullt ut opptjent 
som følge av mangelen). Problemet er at kravet skriver seg fra en annen 
kontrakt enn hovedkravet. Dermed må det betraktes som et motkrav, og 
hvor gbl § 26 i utgangspunktet skal anvendes. 
 
Konneksitet: Det er imidlertid en etablert oppfatning at fordringer som er 
oppstått i samme rettsforhold, følger reglene for innsigelser i gbl § 25 uten 
de begrensninger som gjelder etter gbl § 26. 
 
I Rt-1992-405 Factoring Finans-dommen heter det følgende om 
problemstillingen, se side 507: 
 

«Hverken loven eller forarbeidene gir noen særlig veiledning når det 
gjelder hva som ligger i at krav stammer fra ‘same rettshøve’. Saken 
gjelder krav knyttet til avtaler inngått på forskjellige tidspunkter, om 
ulike leveranser til to separate byggeprosjekter, og uten at det forelå 
noe løpende forretningsforhold mellom partene. Når det foreligger 
flere avtaler, mener jeg det må påvises et tilknytningsforhold mellom 
dem som gjør det rimelig å si at krav etter avtalene er oppstått i samme 
rettsforhold. Jeg kan ikke se at dette er tilfellet i foreliggende sak.» 

 
I foreliggende sak er nok tilknytningsforholdene tettere enn i ovennevnte 
dom. Hvorvidt sammenhengen mellom avtalene er tilstrekkelig tett til å 
karakterisere kravene som konnekse, er likevel uklart. 
 
Konklusjon: Noe usikkert. Begge løsningene lar seg forsvare. 
 
4.3 VILKÅRENE I GBL § 26 
Forutsetning: Dersom det legges til grunn av hovedkrav og motkrav ikke 
er konnekse (det bør i tilfelle diskuteres subsidiært), er det nødvendig å 
drøfte om vilkårene for motregning i gbl § 26 er oppfylt.  
 
Vilkårsmodellen i gbl § 26 er ikke helt enkel for kandidatene å få tak i, og 
de som kort makter å forklare den logiske strukturen i bestemmelsen, bør 
premiseres. 
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Grunnvilkåret: Marte Kirkerud må ha blitt eier av motkravet før hun fikk 
kunnskap om avhendelsen «eller nokon tanke om henne», se første 
setning. 
 
Kunnskapstidspunktet er i oppgaven angitt å være 15. juni 2016. Det 
følger av Rt-1992-504 Factoring Finans-dommen at krav om prisavslag 
oppstår ved misligholdet, det vil si ved levering, som skjedde 1. juni 2016. 
(I motsetning til i nevnte dom skjer avtaleinngåelse og oppfyllelse samme 
dag.) Dermed er grunnvilkåret oppfylt: Marte Kirkerud hadde et krav 
mot Apparater & Dingser AS før hun fikk kunnskap om overdragelsen. 
 
Tilleggsvilkåret: Når det gjelder tilleggsvilkåret som framgår av andre 
setning, består dette av to alternativer. Enten må  

- motkravet (prisavslaget) være forfalt på kunnskapstidspunktet, 
eller så må 

- motkravet (prisavslaget) forfalle senest samtidig med hovedkravet 
(halvårlig leietermin for apparatene) 

 
I foreliggende sak er begge de alternativene vilkårene oppfylt siden 
prisavslaget oppstår og forfaller ved levering, det vil si 15 dager før 
kunnskapstidspunktet. At Marte Kirkerud misligholdt hovedkravet, får 
dermed ingen betydning for løsning av oppgaven. Mest elegant er det 
kanskje å benytte første alternativ (prisavslaget var forfalt på 
kunnskapstidspunktet) fordi man da unngår å rote seg bort i spørsmål om 
å misligholde seg til en motregningsposisjon. Som et rent apropos kan 
nevnes at det motsetningsvis framgår av første alternativ at dersom bare 
motkravet er forfalt på kunnskapstidspunktet, så hindrer det ikke 
motregningsrett at det forfalt etter hovedkravet, det vil si at man kan 
misligholde seg til en motregningsposisjon. 
 
 
5 OPPSUMMERING 
Generelt må det legges særlig vekt på kandidatenes evne til å formulere 
klare problemstillinger, finne og redegjøre for de rettslige grunnlagene, og 
gjennomføre en sakstilknyttet rettslig argumentasjon. 
 
Når det gjelder de enkelte tvistene, kan det foreløpig gis følgende 
kommentarer angående vanskelighetsgrad mv: 
 
Tvist 1: Dette er nok den mest omfattende oppgaven. Stoffet er imidlertid 
sentralt. Kandidatene kjenner godt til dommen om Optimogården, og de 
har hatt oppgaver om fullmakt både på basisgruppene og kursene. Det 
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kan derfor forlanges en del av dem. Vurdering av internforholdet mellom 
Marte Kirkerud og Kari Holm, kan kanskje by på problemer.  
 
Tvist 2: Dette burde være en ganske enkel oppgave å besvare, både 
spørsmålet om heving ex tunc og ex nunc. Muligens vil en del kandidater 
begi seg inn i en lengre redegjørelse for kontrollansvaret utenfor de 
lovregulerte tilfeller, noe oppgaveteksten ikke legger opp til. 
 
Tvist 3: Denne tvisten reiser spørsmål som er mer uvant for studentene. 
Her må de kandidatene som finner et relevant rettsgrunnlag, og som 
makter å argumentere i samsvar med grunnlaget, premieres. 
 
Tvist 4: Kandidatene er godt fortrolige med Factoring Finans-dommen. 
Problemet består i å anvende premissene i dommen når faktum er et 
annet. For øvrig er gbl § 26 en noe teknisk vanskelig bestemmelse å bryne 
seg på. 
 
 
 
 
 
Lasse Simonsen 


