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1. Innledende bemerkninger 

Eksamensoppgaven består dette semesteret av to deler; det er gitt to teorioppgaver fra ulike deler av 

pensum. Del I har et anslått tidsforbruk på 4,5 timer og omhandler begrepsbruken i juridisk teori og praksis. 

Kandidatene skal først forklare hvorfor det kan være hensiktsmessig å gjøre bruk av begreper, deretter skal 

det redegjøres for innholdet i de sentrale formuerettslige begrepene (1) ugyldighet, (2) uriktige og bristende 

forutsetninger, (3) force majeure, og (4) mislighold. I den utstrekning det er relevant skal kandidatene også 

gjøre rede for avgrensningen av begrepene overfor hverandre. Del II har et anslått tidsforbruk på halvannen 

time og ber om en redegjørelse for den betydning sondringen mellom enkle gjeldsbrev og 

omsetningsgjeldsbrev har når det gjelder rettsvirkningene knyttet til overdragelse av gjeldsbrev. Begge 

oppgavene må regnes som meget sentrale i kandidatenes pensum, og oppgavesettet spenner over store 

deler av pensum. 

2. Læringskrav og pensum 

2.1 Avtalerett 

Etter læringskravene skal kandidatene i faget avtalerett ha god forståelse av: 

 Inngåelse av avtale ved fullmektig og andre representasjonsforhold, særlig for juridiske personer. 

 Hva det innebærer at en avtale er ugyldig, og virkningene av at gyldig avtale ikke er kommet i stand. 

 Ugyldighetsregelen i avtaleloven § 33. 

 Den alminnelige formuerettslige lempningsregelen i avtaleloven § 36. 

Det kreves dessuten kjennskap til: 

 Andre enn de ovennevnte ugyldighetsreglene. 

 Godkjennelse av ugyldige disposisjoner. 

 Tredjemannsavtaler. 

 Avtaleinngåelse gjennom agenter, eiendomsmeglere og fondsmeglere. 

 Det offentliges kontroll med standardkontraktsvilkår, jfr. markedsføringsloven § 22. 

Hovedlitteraturen i faget avtalerett er enten: Hov, Jo og Alf Petter Høgberg: Alminnelig avtalerett, Oslo 

2009, kap. 4 til og med kap. 7, kap. 10 til og med kap. 15, kap. 17 og kap. 18; eller Woxholth, Geir: 

Avtalerett, 10. utgave, Oslo 2017, Del II, Kapittel 10, 11, 12 og 13, Del III, kap. 1 til og med kap. 6, og Del V. 

2.2 Obligasjonsrett I 



Etter læringskravene kreves det i faget Obligasjonsrett I god forståelse av: 

 Obligasjonsrettens (kontraktsrettens og pengekravsrettens) rettskildelære. 

 Prinsippene for realforpliktelsers innhold, herunder hovedforpliktelser og biforpliktelser, 

resultatforpliktelser og innsatsforpliktelser, genus- og speciesforpliktelser, og av prinsippene for 

fastleggelsen av realforpliktelsers innhold, herunder prinsippene om opplysningsrisiko og misligholdt 

opplysningsplikt. 

 Prinsippene for oppfyllelse av obligasjonsrettslige forpliktelser, hvem som kan oppfylle, hvem som kan 

motta oppfyllelse osv. 

 Prinsippene om oppfyllelsestid for forpliktelser. 

 Prinsippene om oppfyllelsesstedet for forpliktelser. 

 Reglene om oppsigelse og avbestilling. 

 Reglene om kontraktsrevisjon: forutsetningslæren og læren om force majeure. (Læringskravene 

vedrørende avtaleloven § 36 er omfattet av avtalerettens læringskrav, jfr. disse). 

 Reglene om mislighold og misligholdsbeføyelser, - detensjonsrett, rett til naturaloppfyllelse, 

retting, prisavslag, hevning, erstatning. Antesipert mislighold. Brudd på kreditorplikter. 

 Prinsippene om bortfall av misligholdsbeføyelser ved forbehold, undersøkelsesplikt, reklamasjonsplikt, 

avkall, passivitet. 

 Berikelse som kravsgrunnlag. 

 Direktekrav. 

Det kreves dessuten kjennskap til: 

 Internasjonale instrumenter som UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts og 

Principles of European Contract Law 

 Kontrakter og andre beslektede grunnlag for forpliktelser. 

 Debitor og kreditor for obligasjonsrettslige (kontraktsrettslige og pengekravsrettslige), forpliktelser, 

herunder reglene om flere debitorer for krav og prinsippene om bruk av oppfyllelseshjelpere. 

 Avtaler om misligholdsvirkninger; ansvarsfraskrivelser, ansvarsskjerpelser og konvensjonalbot. 

 Tredjepersons erstatningsansvar for mislighold (tilskyndelse til mislighold, illojal konkurranse o.l.). 

Hovedlitteraturen i faget Obligasjonsrett I er enten Hagstrøm, Viggo i samarbeid med Aarbakke, Magnus: 

Obligasjonsrett, Oslo 2011, unntatt kap. 7, kap. 8.4-8.11, kap. 10.3 og kap. 10.4, kap. 12.4, kap. 21, kap. 

27- 35, kap. 36.1-36.2 og kap. 37-39, eller Hov, Jo og Høgberg, Alf Petter: Obligasjonsrett, Oslo 2017, 2. 

utg. unntatt kap. 11.5.6, 14, 18.3, 20, 21, 22.5 og 22.6, eller Lilleholt, Kåre: Kontraktsrett og obligasjonsrett, 

Cappelen Damm Akademisk 2017. 

2.3 Obligasjonsrett II 

I faget Obligasjonsrett II kreves det god forståelse av: 

 Innholdet i pengeforpliktelser, herunder plikt til å betale renter 

 Betalingstid (forfalls- og frigjøringstid) 

 Oppfyllelse av pengeforpliktelser (betalingssted, betalingsmidler, oppfyllelsesmåte, deloppfyllelse osv.) 

 Økonomiske rettsvirkninger av betalingsmislighold; forsinkelsesrente og erstatning 

 Overdragelse av alminnelige (ikke-negotiable) pengekrav (kreditorskifte) 



 Overdragelse av negotiable pengekrav 

 Debitorskifte (gjeldsovertakelse) 

 Condictio indebiti og andre grunnlag for tilbakesøking 

 Samskyld og regress 

 Motregning 

 Foreldelse 

Det kreves dessuten kjennskap til 

 Hovedspørsmål i kausjonsretten 

 Deponering 

Hovedlitteraturen i fagområdet Obligasjonsrett II er enten Hagstrøm, Viggo i samarbeid med Aarbakke, 

Magnus: Obligasjonsrett, Oslo 2011. Kap. 7, kap. 8.4–8.11, kap 9, kap. 10.3 og 10.4, kap 21, kap. 27-35, 

kap. 36.1 og 36.2 og kap. 37-39; eller Hov, Jo og Høgberg, Alf Petter: Obligasjonsrett, Oslo 2017, 2. utg. 

kap. 4.2, 6.2, 10.3.2, 11.3.2, 11.3.5, 11.5.5, 11.5.6, 11.6, 14, 18.3, 20, 21, 22.5 og 22.6; eller Bergsåker, 

Trygve: Pengekravsrett, Oslo 2015, 3. utg. unntatt kap. V og kap. IX; eller Lilleholt, Kåre: Kontraktsrett og 

obligasjonsrett, Cappelen Damm Akademisk 2017 (del VII, og kapitlene 13.8, 14.3, 19.3 og 24.3.9). 

Sensorene gjøres særskilt oppmerksomme på at det i samtlige fagområder er alternative pensa, og det må 

tas høyde for dette ved sensuren. Pensumdekningen er imidlertid god, uavhengig av hvilke alternativ 

kandidatene har valgt. Dette innebærer at kandidatene vil ha hatt god tilgang til det nødvendige materialet 

for å besvare de oppgavene som er gitt. 

3. Oppgave I 

3.1 Oppgaveteksten 

Oppgaveteksten lyder slik: 

«I juridisk teori og praksis gjøres det tradisjonelt bruk av en rekke begreper. Forklar 

først kort hvorfor det kan være hensiktsmessig at man i juridisk teori og praksis gjør 

bruk av begreper. Redegjør deretter for innholdet i følgende begreper: 

1) Ugyldighet 

2) Uriktige forutsetninger. Bristende forutsetninger 

3) Force majeure 

4) Mislighold 

I den utstrekning det er relevant å problematisere hvordan grensen skal trekkes mellom 

begrepene under 1-4, skal det også redegjøres for avgrensningen av begrepene overfor 

hverandre.» 

3.2 Momenter til vurderingen 

3.2.1 Kort om juridisk begrepsbruk 



Kandidatene skal først kort forklare hvorfor det kan være hensiktsmessig at man i juridisk teori og praksis 

gjør bruk av begreper. Den enkleste forklaringen er kort og godt at god begrepsbruk bidrar til å gjøre den 

rettslige argumentasjonen mer presis. Begrepene fungerer som bindeledd mellom likeartede vilkår og 

likeartede rettsvirkninger. En del kandidater vil nok i denne sammenhengen fremheve uttrykket 

«koblingsord», som nettopp benyttes for å knytte vilkår og virkninger sammen. Kandidatene vil her kunne 

ha nytte av den instruktive fremstillingen i Woxholth, Avtalerett, kap. 6. 

Utviklingen av et hensiktsmessig begrepsapparat står særlig sentralt i den alminnelige obligasjonsretten. 

Begrepene muliggjør en samlet fremstilling på tvers av kontraktstypene, og det er på dette grunnlaget man 

har utviklet en enhetlig obligasjonsrettslig metode og alminnelige obligasjonsrettslig prinsipper, se 

Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 4. Noen kandidater vil også peke på den fordelen som ligger i at en 

hensiktsmessig begrepsbruk åpner for komparative studier. 

Selv om forklaringen på bruken av begreper skal være kort, må det gis særlig uttelling til de kandidatene 

som kort advarer mot misbruk av begrepene. Begrepene er et nyttig verktøy i en tankeprosess, men det kan 

selvsagt ikke trekkes slutninger fra begrepene. Dette er såkalt «begrepsjurisprudens» (Woxholth, Avtalerett, 

s. 116). 

3.2.2 Nærmere om innholdet i enkelte begreper 

Kandidatene skal deretter gjøre rede for innholdet i fire nærmere angitte begreper. Dette må regnes som 

hoveddelen av spørsmålet, og kandidatene testes her i helt sentrale deler av pensum. Samtlige av de 

begrepene som kandidatene skal gjøre rede for, står særlig sentralt i kontraktsretten. 

Ugyldighet. Begrepet «ugyldighet» er et av de mest sentrale begrepene i avtaleretten. Det bør gis et pluss 

til de kandidatene som får frem at selve ugyldighetsbegrepet ikke er definert verken i avtaleloven eller i 

lovens forarbeider. Det er dermed tale om et begrep som først og fremst er utviklet i juridisk teori. Ved 

presentasjonen av selve begrepet bør kandidatene se at man kan ta utgangspunkt i enten vilkårssiden 

(rettsfakta) eller virkningssiden (rettsfølgen). Det vises her til Woxholth, Avtalerett, s. 255. På vilkårssiden er 

det sentrale at det foreligger en eller annen svikt ved partenes avtale, og som påvirker den enigheten som 

er selve grunnlaget for avtalens bindende kraft.  

På rettsfølgesiden vil kandidatene kunne ta utgangspunkt i den tradisjonelle definisjonen av ugyldighet: En 

avtale er ugyldig dersom den ikke tillegges rettsvirkninger etter sitt innhold. Ugyldighet forutsetter at det 

foreligger en ugyldighetsgrunn. Kandidatene vil her kunne vise dels til de tradisjonelle ugyldighetsgrunnene 

som vi finner i avtaleloven kapittel 3, dels til de ulovfestede ugyldighetsgrunnene som over tid har blitt 

utviklet i rettspraksis. Som eksempler på slike kan nevnes sinnssykdom og illojalitet. En del kandidater vil 

nok bruke en del tid på å gruppere de ulike ugyldighetsgrunnene i forskjellige kategorier. Det sentrale i 

denne sammenhengen er imidlertid dersom det foreligger en ugyldighetsgrunn, vil dette lede til bestemte 

rettsvirkninger. Begrepet ugyldighet blir dermed en koblingssentral mellom vilkår og virkninger. 

Uriktige forutsetninger. Bristende forutsetninger. Slik oppgaven er formulert, vil det kunne være 

hensiktsmessig at kandidatene kort forklarer hva som menes med en forutsetning. Med forutsetninger siktes 

vanligvis til de faktiske eller rettslige forhold som legges til grunn når en kontrakt inngås, se Haaskjold, 

Obligasjonsrett, s. 218. Ofte bygger partene ved avtaletiden på felles forutsetninger. Dersom partene har 

hatt en sammenfallende oppfatning, må denne oppfatningen legges til grunn når det skal tas stilling til hvor 

langt enigheten mellom dem rekker. 



Men det er ikke alltid fullt sammenfall mellom de forutsetningene partene hver for seg legger til grunn for 

kontraktsforholdet. Det er heller ikke alle forutsetninger som har like stor betydning for begge parter. 

Dersom en forutsetning er av særlig betydning for en kontraktspart, kan vedkommende klargjøre 

forutsetningen, for eksempel ved at den inntas som et vilkår eller forbehold i kontrakten. Dersom risikoen for 

en bestemt forutsetning er plassert i kontrakten, vil dette være avgjørende. Man kan da ikke ved hjelp av 

læren om bristende forutsetninger omfordele den risikoen partene har plassert. Et eksempel på dette er Rt. 

2010 s. 1345 (Vegsalt). 

Når en forutsetning ikke er avtalefestet, er utgangspunktet at vedkommende part selv må bære risikoen for 

at forutsetningen senere skulle vise seg ikke å holde stikk. 

Det skilles mellom uriktige og bristende forutsetninger. Vi taler om bristende forutsetninger dersom det i 

tiden mellom inngåelse og oppfyllelse av avtalen inntrer forhold som leder til at forutsetningen ikke holder 

stikk. Det kan være at et arbeid blir mer omfattende enn man hadde sett for seg, at oppfyllelsen blir mer 

kostnadskrevende enn ventet, eller at det oppstår ulike former for skade i forbindelse med oppfyllelsen. 

Dersom forutsetningssvikten foreligger allerede på avtaletiden, sier vi at forutsetningen er uriktig. 

Læren om bristende forutsetninger er tradisjonelt avgrenset mot uriktige forutsetninger. I avtaleretten 

behandles uriktige forutsetninger som et spørsmål om villfarelse som må adresseres med de alminnelige 

ugyldighetsreglene.Dette innebærer at rettsvirkningen av en uriktig forutsetning vil være ugyldighet - på 

samme måte som ved de øvrige ugyldighetsgrunnene. Det må gis et særlig pluss til de kandidatene som får 

frem at Høyesterett i nyere praksis (Salhus, Vegsalt) ikke synes å ha problematisert skillet mellom uriktige 

og bristende bristende forutsetninger. 

Uttrykket forutsetningssvikt benyttes gjerne som en fellesbetegnelse på de tilfellene hvor det foreligger 

uriktige eller bristende forutsetninger, se Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 219. Ved uriktige forutsetninger taler 

vi gjerne om opprinnelig forutsetningssvikt, mens det ved bristende forutsetninger foreligger en 

etterfølgende forutsetningssvikt. Uttrykket forutsetningssvikt er dermed videre enn såkalt 

«forutsetningsbrist», som bare omfatter bristende forutsetninger. Det kan være grunn til å merke seg at 

språkbruken i praksis ikke alltid er helt presis, og at det derfor alltid må undersøkes særskilt hvilken type 

forutsetningssvikt man har med å gjøre. 

Partene står fritt til å avtale hvilke forutsetninger som skal legges til grunn i kontraktsforholdet, og 

avtalefriheten omfatter også virkningene av en eventuell forutsetningsbrist. Dersom en forutsetning ikke 

holder stikk, er det alminnelige utgangspunktet i norsk rett er at hver av partene bærer risikoen for sine 

egne forutsetninger. Læren om bristende forutsetninger er en ulovfestet regel som i visse tilfeller gir 

grunnlag for å flytte risikoen for forutsetningsbrist over på den annen part i kontraktsforholdet. Det sentrale 

spørsmålet er om risikoen for en bestemt forutsetning skal forbli der hvor den rammer, eller om den kan 

overføres til medkontrahenten. Reglene om bristende forutsetninger supplerer og kompletterer reglene om 

avtaletolking og sensur etter avtaleloven § 36. 

For at en part skal kunne påberope seg forutsetningsbrist i et kontraktsforhold, må visse vilkår være oppfylt. 

Disse vilkårene knytter seg til den forutsetningen som er lagt til grunn for kontrakten. Det sies gjerne at 

forutsetningen må være (i) vesentlig, (ii) synbar, og (iii) relevant. Det forventes at kandidatene sier noe om 

hva som ligger i disse vilkårene. 

For det første kreves at forutsetningen er vesentlig. Mer presist er det spørsmål om den aktuelle 

forutsetning har vært vesentlig for den parten (A) som gjør krav etter reglene om bristende forutsetninger 



gjeldende. I vesentlighetsvilkåret ligger at forutsetningen må ha vært motiverende i den forstand at parten 

ikke ville ha inngått avtalen, eller ikke ha inngått den på samme vilkår, dersom vedkommende på 

avtaletiden hadde visst at forutsetningen ikke ville holde stikk. Vurderingen av om en forutsetning har vært 

motiverende, må dermed avgjøres ut fra forholdene på avtaletiden, se Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 220. 

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å ta stilling til om en forutsetning har vært motiverende. Avgjørelsen 

må bero på en samlet vurdering, hvor alle forhold tas i betraktning. Av særlig betydning er forutsetningens 

tilknytning til avtalen og betydningen for avtalens formål. 

For det andre kreves at forutsetningen har vært synbar for medkontrahenten (B). I vilkåret om synbarhet 

ligger ikke bare at B har vært klar over den forutsetningen som A har lagt til grunn, men også at A har 

oppfattet forutsetningen som vesentlig. I Rt. 1999 s. 922 (Salhus) ble vilkåret om synbarhet formulert som et 

spørsmål om det var synbart for B at A «med kunnskap om den oppståtte situasjon ikke ville avgitt sitt løfte» 

(på s. 931). Spørsmålet om synbarhetsvilkåret er oppfylt, må også vurderes med utgangspunkt i forholdene 

på avtaletiden, se Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 221. 

Det skilles gjerne mellom individuelle forutsetninger og typeforutsetninger. En forutsetning er individuell 

dersom den er atypisk eller særegen for den kontraktsparten som legger den til grunn. Slike partsspesifikke 

forutsetninger må være kommunisert til eller på annen måte klargjort for medkontrahenten for at 

synbarhetsvilkåret skal være oppfylt. Med typeforutsetninger menes forutsetninger som normalt legges til 

grunn i tilsvarende kontraktsforhold. I Rt. 2010 s. 1345 (Vegsalt) tales det om forutsetninger som er «typisk 

for den aktuelle kontraktssituasjon» (avsnitt 63). Nettopp det forhold at det er tale om forutsetninger som 

typisk legges til grunn, leder til at det ikke oppstilles et særskilt krav om at forutsetningen skal 

kommuniseres. I praksis vil det kunne være en flytende overgang mellom individuelle forutsetninger og 

typeforutsetninger. Man kan derfor si at jo sterkere preg en forutsetning har av å være individuell, desto 

større krav til synbarhet bør oppstilles i det konkrete tilfellet. 

For det tredje kreves at forutsetningssvikten er relevant. Spørsmålet er her hvilken risikoplassering som alle 

forhold tatt i betraktning fremstår som rimelig i vedkommende kontraktstype. Det gis med dette anvisning på 

en helhetsvurdering, hvor målet er å komme frem til en løsning som kan anvendes generelt på tilsvarende 

kontraktsforhold. I Rt. 1999 s. 922 (Salhus) uttalte førstvoterende at spørsmålet om en forutsetningssvikt er 

relevant, «særlig peker hen på hvilken part som etter en mer sammensatt vurdering bør bære risikoen for 

utviklingen, med andre ord et spørsmål om en rimelig byrdefordeling i kontraktsforholdet» (på s. 931). Som 

et element i denne vurderingen ble det vist til «størrelsen av det tap som oppsto eller vil oppstå gjennom 

den uventete utviklingen». Mens A måtte tåle et «visst tap» uten å kunne reise krav på tilleggsbetaling, 

kunne «et særlig omfattende tap bli en selvstendig grunn for å tillegge en bristende forutsetning relevans». I 

Rt. 2010 s. 1345 (Vegsalt) ble det uttalt at sentrale momenter i helhetsvurderingen er «hvem som ut fra en 

mer sammensatt vurdering bør bære risikoen for vedkommende avtaleforutsetning, og størrelsen av det tap 

som oppstod eller vil oppstå på grunn av den uventede utvikling» (avsnitt 63). 

Når risikoen for forutsetningsbrist i et kontraktsforhold skal plasseres, må det tas utgangspunkt i den 

normale typeløsning for vedkommende kontraktsforhold, se Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 221. Et par 

rettsavgjørelser kan være egnet til å illustrere dette. I Rt. 1998 s. 761 var et av spørsmålene om bankens 

avbrytelse av et kredittforhold var en bristende forutsetning som kunne lede til bortfall av plikten til 

tilbakebetaling av utestående lån. Høyesterett kom til at dette ikke kunne føre frem. Førstvoterende 

bemerket: «At et prosjekt blir mislykket, må som det klare utgangspunkt være låntakerens – ikke 

långiverens – risiko» (på s. 773). Også i Rt. 2000 s. 806 ble det tatt utgangspunkt i den normale typeløsning 

for vedkommende kontraktsforhold. Et kraftverk hadde inngått avtale om levering av konsesjonskraft til en 



kommune. Da det ble innført produksjonsavgift på elektrisk kraft, gjorde kraftverket gjeldende at dette var 

en bristende forutsetning for prisfastsettelsen, og at avtalens prisbestemmelse derfor måtte settes til side. 

Høyesterett var ikke enig i at det forelå en bristende forutsetning. Det ble uttalt at kraftverket måtte «være 

nærmest til å bære risikoen for den utviklingen som har funnet sted, slik at anførselen om revisjon på 

grunnlag av bristende forutsetninger ikke kan føre frem» (på s. 816). 

Dersom vilkårene for anvendelse av læren om bristende forutsetninger er oppfylt, blir det spørsmål om 

hvilke rettsvirkninger som da inntrer. Læren om bristende forutsetninger er i sin opprinnelige form utviklet i 

avtaleretten. Tradisjonelt har fokus derfor vært rettet mot løftegivers forutsetninger ved avgivelsen av et 

løfte. Konsekvensen av at slike forutsetninger brister, er at løftegiver ikke er bundet av det løftet han har 

avgitt. I gjensidig bebyrdende kontraktsforhold blir det ofte kunstig å skulle knytte drøftelsen av 

forutsetningslæren opp mot et løfte. Det er nok mer realistisk å se på de forutsetningene en part har bygget 

på ved inngåelsen av avtalen. Dersom disse forutsetningene senere brister, forsvinner også grunnlaget for 

enigheten mellom partene. Dette leder til bortfall av avtalens bindingsvirkning, og vedkommende part kan 

da hevde seg ubundet av avtalen (Rt. 1988 s. 982). Dette innebærer at vedkommende ikke lenger er 

forpliktet til å oppfylle sin del av kontrakten. På grunn av sammenhengen mellom partenes gjensidige 

forpliktelser vil også motpartens forpliktelse falle bort. Ved bristende forutsetninger vil hovedregelen derfor 

være at avtalen bortfaller, se Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 222. 

Force majeure. Kandidatene bør her få frem at force majeure er en særlig form for avtaleregulering av ulike 

oppfyllelseshindringer. Uttrykket force majeure betegner nærmere definerte forhold som i større eller mindre 

grad hindrer oppfyllelse av en kontraktsforpliktelse. Den typiske force majeure-begivenhet kan generelt 

karakteriseres som en ekstraordinær og upåregnelig omstendighet, utenfor partens kontroll. I dette ligger at 

det er tale om forhold som ikke fremstår som et typisk risikoelement i det aktuelle kontraktsforholdet. Når 

det i et kontraktsforhold inntas bestemmelser om force majeure, vil partene normalt fastsette både hva som 

skal til for at det skal foreligge force majeure, og hvilke rettsvirkninger dette i så fall skal trekke med seg. Så 

vel vilkår som virkninger beror derfor på en tolking av partenes avtale. 

Når reglene om force majeure behandles i den alminnelige obligasjonsretten, er forklaringen først og fremst 

at det er tale om en svært utbredt reguleringsform, særlig i kommersielle forhold, se Haaskjold, 

Obligasjonsrett, s. 215. Det er ikke uvanlig at kontrakter mellom næringsdrivende inneholder en særskilt 

regulering av force majeure. Selv om det ikke finnes et enhetlig og klart fastlagt force majeure-begrep, er 

bestemmelser om force majeure som regel bygget opp etter et fastlagt mønster. Kontraktsregulert force 

majeure har en side dels mot avtalebasert revisjon , dels mot reglene om bristende forutsetninger. Mens 

den avtalebaserte revisjon tar utgangspunkt i en konkret tolking av partenes avtale, vil en bestemmelse om 

force majeure ta sikte på en direkte regulering av nærmere angitte oppfyllelseshindringer. Dersom avtalen 

ikke inneholder en bestemmelse om force majeure, må spørsmålet løses etter reglene om bristende 

forutsetninger. 

For at det skal foreligge force majeure i et kontraktsforhold, må visse vilkår være oppfylt. Det finnes 

imidlertid ikke et enhetlig force majeure-begrep, og innholdet i begrepet er ikke nødvendigvis likt i alle 

sammenhenger (HR-2016-1235-A, avsnitt 34). Vilkårene for at det skal foreligge force majeure, må derfor 

fastlegges ved tolking av den enkelte kontraktsbestemmelse hvor uttrykket forekommer. Det har imidlertid i 

kontraktspraksis dannet seg et forholdsvis festnet bilde av hvilke elementer som inngår i en typisk force 

majeure-regulering, se Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 215. Det er særlig tre forhold som fremstår som 

sentrale: (i) den aktuelle begivenheten, (ii) dens innvirkning på mulighetene til å oppfylle kontrakten, og (iii) 

muligheten til på avtaletiden å forutse begivenheten og til å ta den i betraktning. 



Til de klassiske force majeure-begivenhetene hører i første rekke hendelser slik som krig og annen væpnet 

konflikt, opprør, terrorhandlinger, beslag, brann og eksplosjoner, epidemier, naturkatastrofer, og 

landsomfattende arbeidskonflikter, typisk i form av streik eller lockout. Katalogen over de begivenhetene 

som er rettslig relevante, kan være mer eller mindre presist angitt. Et karakteristisk trekk ved 

kontraktsreguleringen er at opplistingen sjelden er ment å være uttømmende. Det bør derfor utvises stor 

varsomhet med antitetisk fortolking av slike bestemmelser. I internasjonal kontraktspraksis markeres dette 

gjerne ved formuleringer som «including but not limited to». I andre tilfeller er angivelsen mer generell, for 

eksempel hvor det er tilstrekkelig at en kontraktsparts oppfyllelse hindres av en «årsak som han ikke er 

herre over» (Rt. 1939 s. 618). Ettersom det sentrale er at den aktuelle begivenheten ligger utenfor partenes 

kontroll, fremheves det gjerne i rettspraksis og teori at begivenheten må være «utenfrakommende». 

Begivenheten må ha hatt innvirkning på oppfyllelsen av kontrakten. Det er ikke tilstrekkelig at det i og for 

seg foreligger en force majeure-begivenhet dersom denne ikke i tilstrekkelig grad påvirker debitors mulighet 

til å oppfylle kontrakten (Rt. 1917 s. 305). Det nærmere innholdet i innvirkningsvilkåret må fastlegges med 

utgangspunkt i den klausulen partene har vedtatt (Rt. 1919 s. 167). Den typiske reguleringen går ut på at 

vilkåret er oppfylt dersom parten ikke med rimelighet kunne ha «unngått eller overvunnet» hindringen. Dette 

er den formuleringen som benyttes i ICC Force Majeure Clause 2003 (ICCs standardklausul), hvor det 

kreves at parten «could not reasonably have avoided or overcome the effects of the impediment». Men det 

forekommer også andre påvirkningsgrader. En ofte benyttet formulering er at hindringen «umuliggjør eller 

vanskeliggjør» oppfyllelse av forpliktelsen, se Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 216. Det vil som regel være på 

det rene om oppfyllelse er umulig. Derimot kan det være mer problematisk å ta stilling til hva som ligger i at 

oppfyllelsen «vanskeliggjøres». Dette må på vanlig måte avgjøres ved tolking, hvor det sentrale er å 

fastsette den terskelen som er avtalt (Rt. 1922 s. 562). 

Endelig må begivenheten ha vært upåregnelig. Med dette menes at det må være tale om en omstendighet 

som på avtaletiden ikke med rimelighet kunne ha vært forutsett. ICCs standardklausul krever at parten ikke 

med rimelighet kan forventes å ha tatt «the occurrence of the impediment into account at the time of the 

conclusion of the contract». Det må avgjøres konkret om et forhold er så upåregnelig at det ikke burde ha 

vært tatt i betraktning på avtaletiden. I Rt. 1923 s. 40 ble det fremholdt at «spørsmaalet om en leverandør 

paa forhaand burde ha forutseet hindringene, maa avgjøres efter de særlige forhold i det enkelte tilfælde» 

(på s. 41). Dersom en part kunne ha forutsett begivenheten, må det normalt legges til grunn at 

vedkommende burde ha sikret seg ved et forbehold i kontrakten. Jo mer nærliggende en hindring er, desto 

større oppfordring har partene til å regulere konsekvensene av den aktuelle hindringen i kontrakten (Rt. 

1962 s. 175). At det forholdet som gjøres gjeldende som force majeure, skal ha vært upåregnelig, regnes 

som et så grunnleggende trekk ved en force majeure-regulering, at det i mangel av helt klare holdepunkter 

for noe annet må innfortolkes. 

Partene vil som regel ha avtalt hvilke rettsvirkninger som skal inntre dersom oppfyllelsen av kontrakten 

hindres av force majeure. Den typiske virkningen er at forpliktelsen til å oppfylle bortfaller. ICCs 

standardklausul fastsetter at kontraktsparten blir «relieved from its duty to perform its obligations under the 

contract from the time at which the impediment causes the failure to perform». En konsekvens av at 

forpliktelsen bortfaller, er at medkontrahenten ikke kan kreve erstatning for tap som følge av at oppfyllelse 

ikke finner sted. Dersom hindringen er av midlertidig karakter, vil forpliktelsen til å oppfylle suspenderes, slik 

at oppfyllelse ikke kan kreves så lenge hindringen består. Dersom hindringen senere bortfaller, vil 

forpliktelsen til å oppfylle igjen bli virksom (Rt. 1926 s. 49). Et unntak fra dette må oppstilles dersom behovet 

for den aktuelle ytelsen ikke lenger er til stede. Det må antas at det også gjelder visse tidsmessige grenser 



for hvor lenge en forpliktelse kan suspenderes. Dette er imidlertid et spørsmål som må avgjøres konkret, 

blant annet ut fra partenes forutsetninger og ytelsens art, se Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 217. 

Det forekommer også at partene knytter andre rettsvirkninger til force majeure, for eksempel ved at force 

majeure gir adgang til oppsigelse av en leiekontrakt (Rt. 1973 s. 319). Rettsvirkningene av force majeure er 

imidlertid ikke alltid begrenset til hovedforpliktelsen i kontraktsforholdet. I noen tilfeller vil force majeure 

kunne lede til at kreditors medvirkningsplikter modifiseres. I tillegg til de rettsvirkningene som måtte være 

fastsatt i avtalen, inneholder også bakgrunnsretten enkelte bestemmelser om force majeure. Et eksempel 

på dette er foreldelsesloven § 10 nr. 2, som oppstiller en tilleggsfrist for fristavbrudd dersom foreldelse ikke 

kan avbrytes på grunn av «norsk eller fremmed lov eller annen uovervinnelig hindring som ikke beror på 

fordringshaverens egne forhold». 

Mislighold. En grunnleggende forutsetning for at kontraktsbruddsvirkninger skal kunne gjøres gjeldende, er 

at det foreligger et kontraktsbrudd. Uttrykk som «avtalebrudd» og «mislighold» brukes ofte som synonymer 

for kontraktsbrudd, både i lovgivningen og i rettspraksis. For at det skal foreligge et kontraktsbrudd, må to 

vilkår være oppfylt. 

For det første må det være en oppfyllelsessvikt. Med oppfyllelsessvikt menes at en kontraktsforpliktelse ikke 

er oppfylt i samsvar med sitt innhold. Betegnelsen «ikke-oppfyllelse» benyttes derfor i enkelte 

sammenhenger om det samme, se Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 125. Ved avgjørelsen av om det foreligger 

en oppfyllelsessvikt, sammenholdes forpliktelsen med prestasjonen. Dersom det er samsvar mellom 

forpliktelse og prestasjon, er forpliktelsen oppfylt. Det er bare er kontraktsmessig ytelse som bringer 

forpliktelsen til opphør ved oppfyllelse. Ved avvik mellom forpliktelse og prestasjon, er forpliktelsen ikke 

oppfylt, og det foreligger da en oppfyllelsessvikt. Det er i denne forbindelse uten betydning om debitor kan 

klandres for avviket, eller om avviket isolert sett er stort eller lite. Det er også uten betydning på hvilken 

måte avviket viser seg (forsinkelse, mangler eller rettsmangler). 

For det andre må årsaken til oppfyllelsessvikten ikke være forhold som kan tilbakeføres til kreditor eller 

kreditors risikosfære. Vilkåret formuleres som regel negativt: Årsaken til avviket kan ikke være kreditor eller 

forhold på kreditors side. Dette er den formuleringen som blant annet benyttes i kjøpsloven §§ 22, 30 og 51. 

Typiske eksempler på at oppfyllelsessvikten skyldes kreditor, kan være at det ikke ytes nødvendig 

medvirkning til oppfyllelsen, eller at det ikke leveres avtalte bidrag til debitors prestasjon, slik som tegninger, 

spesifikasjoner eller materialer. Med «forhold på kreditors side» sikter vi til forhold som det er naturlig at 

kreditor bærer risikoen for. Det sentrale er at det ikke foreligger kontraktsbrudd dersom oppfyllelsessvikten 

skyldes en kreditorrisiko. Det er i denne sammenhengen uten betydning at kreditor ikke kan legges til last, 

eller at han på annen måte ikke har hatt kontroll over eller mulighet til å påvirke den aktuelle årsaksfaktoren. 

Dette reflekteres i at vi her taler om en kreditorrisiko, se Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 125. 

Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, foreligger det kontraktsbrudd. Det må følgelig foretas en vurdering 

i to trinn: Først er det spørsmål om samsvar/avvik mellom forpliktelse og prestasjon, deretter er det 

spørsmål om et eventuelt avvik kan tilskrives kreditor eller forhold på hans side. Det er altså ikke 

tilstrekkelig at kontraktsforpliktelsen ikke er oppfylt. Dette er forklaringen på at en oppfyllelsessvikt (ikke-

oppfyllelse) ikke nødvendigvis er ensbetydende med at det foreligger et kontraktsbrudd. Ved avgjørelsen av 

om det foreligger kontraktsbrudd, er avvikets størrelse uten betydning. Det oppstilles heller intet vilkår om 

skyld eller bebreidelse for kontraktsbruddet. 

Dersom oppfyllelsessvikten skyldes kreditor eller forhold på hans side, foreligger det kreditormora. 



Kontraktsbrudd forekommer i en rekke ulike former og varianter. Det kan derfor være hensiktsmessig med 

en viss systematisering. Det finnes forskjellige inndelingskriterier. Klassifikasjonen av et kontraktsbrudd kan 

noen ganger ha rettslig betydning, i andre tilfeller er den først og fremst begrunnet i pedagogiske formål. I 

det følgende skal det gis en kortfattet oversikt over noen av de viktigste inndelingsmåtene. 

Avhengig av kontraktsbruddets art kan det skilles mellom forsinkelse, mangler og rettsmangler. Med 

forsinkelse menes at det foreligger et tidsmessig avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse. De typiske tilfellene 

av forsinkelse er at debitors ytelse uteblir, eller at den presteres for sent. Med mangler menes at debitors 

ytelse ikke svarer til de innholdsmessige krav som følger av kontrakten. Dette omfatter både kvantitative og 

kvalitative krav. Med rettsmangel menes at en tredjepart har en eller annen privatrettslig rettighet i ytelsen, 

som leder til at kreditor ikke får den rådigheten han er tilsagt etter kontrakten. De fleste moderne 

kontraktslovene bygger på en slik inndeling ved reguleringen av rettsvirkningene av kontraktsbrudd. Et 

eksempel på dette er kjøpsloven, som inneholder regler om forsinkelse (§§ 22 til 29), mangler (§§ 30 til 40) 

og rettsmangler (§ 40). 

3.2.3 Avgrensningen mellom begrepene 

Den siste delen av oppgaven går ut på at kandidatene i den utstrekning det er relevant å problematisere 

hvordan grensen skal trekkes mellom begrepene under 1-4, skal redegjøre for avgrensningen av 

begrepene overfor hverandre. Her vil kandidatene få mulighet til å vise forståelse for sammenhenger i 

rettsstoffet. Det understrekes at det ved bedømmelsen kommer ut på ett om kandidatene foretar en løpende 

avgrensning, eller om dette behandles separat i et eget punkt. 

Mislighold vs. ugyldighet 

For de fleste kandidatene vil det nok være enklest å skrive om forholdet mellom mislighold og ugyldighet. I 

utgangspunktet er det her tale om to forskjellige begreper, jf. fremstillingen ovenfor, men i enkelte tilfeller vil 

samme forhold kunne gi grunnlag for både misligholdsvirkninger og ugyldighetsvirkninger. Det klassiske 

tilfellet er her opplysningssvikt. Uriktige eller tilbakeholdte opplysninger kan utgjøre både en 

ugyldighetsgrunn (avtaleloven § 33) og et mislighold. I teorien har det vært diskutert om kreditor i slike 

tilfeller skal kunne velge om han vil gjøre forholdet gjeldende som en ugyldighetsgrunn eller som et 

mislighold. Kandidater som ser dette, må gis god uttelling for det. 

Dersom det legges til grunn et rettsfaktaindusert ugyldighetsbegrep (Woxholth, Avtalerett, s. 255) vil 

forholdet mellom mislighold og ugyldighet kunne forklares på følgende måte: Ved ugyldighet vil det være en 

"svikt" ved partenes avtale eller den enigheten avtalen bygger på, mens det ved mislighold vil være en 

"svikt" i den ytelsen som skal presteres under kontrakten.  

Ugyldighet vs. uriktige/bristende forutsetninger 

Forholdet mellom ugyldighet og forutsetningssvikt vil nok være mer problematisk. Kandidatene må her 

trekke veksler på den forklaringen de har gitt av begrepet ugyldighet ovenfor, og forsøke å sammenligne 

med de to hovedformene for forutsetningssvikt. Ved bristende forutsetninger er det etterfølgende forhold 

som leder til at grunnlaget for løftet eller avtalen kan bortfalle. Ved uriktige forutsetninger var grunnlaget for 

partenes enighet heller ikke til stede på avtaletiden, og parallellen til begrepet ugyldighet vil da være 

nærliggende. Dette er da også bakgrunnen for at mange har tatt til ordet for at uriktige forutsetninger skal 

behandles som et spørsmål om avtaleloven § 33. De kandidatene som i forbindelse med sammenligningen 

får frem det sentrale skillet mellom uriktige og bristende forutsetninger, må gis et særlig pluss for det.  

Uriktige/bristende forutsetninger vs. force majeure 



Her bør kandidatene ta utgangspunkt i at force majeure bygger på konkret avtaleregulering. Partene vil 

dermed i kontrakten uttrykkelig ha tatt stilling til hvilke forhold som skal utgjøre force majeure. Ofte vil de 

også ha angitt hvilke rettsvirkninger som skal inntre. Ved forutsetningssvikt vil det normalt ikke foreligge 

noen slik regulering i kontrakten. Det er da tale om forutsetninger som ikke eksplisitt har kommet til uttrykk i 

kontrakten, men som bakgrunnsretten allikevel tillegger rettslig betydning. 

Force majeure vs. mislighold 

Kandidatene må her få frem at forholdet mellom force majeure og mislighold beror på en tolking av den 

aktuelle force majeure-bestemmelsen. Som regel vil force majeure innebære at plikten til å oppfylle 

suspenderes i den perioden det foreligger force majeure. I så fall vil force majeure innebære at det ikke 

inntrer mislighold. Det må her kunne forventes at kandidatene knytter fremstillingen opp mot de to 

elementene i misligholdsbegrepet som er fremstilt ovenfor. Ettersom selve plikten til å oppfylle suspenderes 

ved force majeure, vil det i slike tilfeller ikke foreligge noen oppfyllelsessvikt. Det er da ikke behov for å gå 

inn på vurderingen av om oppfyllelsessvikten skyldes kreditor eller forhold på hans side. Således skiller 

reguleringsformen seg fra misligholdsbegrepet ved at det ikke foretas noen ytterligere risikoplassering i 

kontraktsforholdet.  

4. Del 2 

4.1 Innledende bemerkninger 

I denne delen skal kandidatene redegjøre for den betydning sondringen mellom enkle gjeldsbrev og 

omsetningsgjeldsbrev har når det gjelder rettsvirkningene knyttet til overdragelse av gjeldsbrev. Det kan 

innledningsvis være hensiktsmessig at det gir en forklaring på hva som menes med et gjeldsbrev. 

Kandidatene må her få frem at gjeldsbrevloven ikke definerer hva som menes med gjeldsbrev. Av 

forarbeidene fremgår det imidlertid at det er tale om et skriftlig og i det ytre selvstendig løfte om å betale en 

bestemt sum penger eller en tilsvarende erkjennelse av å være penger skyldig. Det må gis et pluss til de 

kandidatene som ved hjelp av noen konkrete eksempler viser at de har forstått innholdet i de vilkårene som 

følger av denne definisjonen. Et omsetningsgjeldsbrev er et gjeldsbrev som oppfyller ett av de alternative 

vilkårene som er oppstilt i gjeldsbrevloven § 11. 

Kandidatene må få frem at gjeldsbrevloven trekker et hovedskille mellom omsetningsgjeldsbrev og enkle 

gjeldsbrev. Reglene for omsetningsgjeldsbrev er gitt i kapittel 2, mens reglene for enkle gjeldsbrev er gitt i 

kapittel 3. De kandidatene som sier noe fornuftig om hvilke hensyn som har ledet til forskjellige regler for 

enkle gjeldsbrev og omsetningsgjeldsbrev, må selvsagt honoreres for det. 

Oppgaven består i å vise hvordan rettsvirkningen knyttet til overdragelse av gjeldsbrev kan variere 

avhengig av om det er tale om omsetningsgjeldsbrev eller enkle gjeldsbrev. 

4.2 Forholdet inter partes 

Kandidatene bør innledningsvis slå fast at skillet er uten betydning for rettsvirkningene inter partes. Ved 

overdragelse av gjeldsbrev er det således uten betydning om det er tale om et enkelt gjeldsbrev eller et 

omsetningsgjeldsbrev. Dette gjelder for eksempel reglene om veritas (§ 9) og bonitas (§ 10), som gjelder 

uavhengig av hvilken type gjeldsbrev det er tale om. 

4.3 Forholdet mellom cesjonar og debitor cessus 



I forholdet mellom cesjonar og debitor cessus får derimot skillet betydning. Ved overdragelse av krav er 

hovedregelen at cesjonaren ikke får større rett overfor debitor cessus enn det cedenten hadde. Et uttrykk 

for denne hovedregelen finnes i gjeldsbrevloven § 25: «Når nokon avhender eit enkelt gjeldsbrev, får ikkje 

mottakaren betre rett enn avhendaren...». Selv om denne bestemmelsen etter sin ordlyd bare gjelder ved 

avhendelse av enkle gjeldsbrev, er den like fullt uttrykk for et generelt prinsipp som gjelder ved alle former 

for avhendelse. Et sentralt poeng ved overdragelse av krav er at prinsippet også gjelder i forholdet mellom 

cesjonar og debitor cessus. Dette viser seg på flere måter. 

For det første har debitor cessus sine innsigelser i behold også etter at kravet er overdratt. Dette kan 

betraktes som en naturlig konsekvens av utgangspunktet om at krav fritt kan overdras. Dersom det hadde 

vært slik at debitor ved kreditorskifte kunne risikere å miste sine innsigelser, ville det ha vært vanskelig å 

opprettholde en fri adgang til overføring av krav. Men fra cesjonarens ståsted kan debitorinnsigelser komme 

som en ubehagelig overraskelse. Allerede muligheten for at debitor cessus kan komme med innsigelser, 

kan ha en prisdempende effekt ved overdragelse av krav. Det finnes imidlertid muligheter for å unngå dette. 

Dersom det utstedes et omsetningsgjeldsbrev, vil debitor være avskåret fra å gjøre gjeldende de 

innsigelsene som er opplistet i gjeldsbrevloven § 15. De innsigelsene som er angitt i gjeldsbrevloven § 17, 

vil derimot være i behold. 

For det andre vil debitor på visse vilkår kunne benytte eventuelle krav mot cedenten til motregning med 

cesjonarens fordring. Etter hovedregelen i gjeldsbrevloven § 25 overtar cesjonaren kravet i samme stilling 

som det var på cedentens hånd. Dette utgangspunktet modifiseres av bestemmelsen i gjeldsbrevloven § 

26. Etter denne bestemmelsen kan debitor benytte sitt krav på cedenten (avhendaren) til motregning «når 

han vart eigar av kravet før han fekk veta om avhendinga eller fekk nokon tanke om henne». En 

grunnleggende betraktning bak regelen i gjeldsbrevloven § 26 er at debitors motregningsrett er i behold så 

langt og i den utstrekning han kan sies å ha hatt en begrunnet forventning om å kunne motregne. Dersom 

kravet er knyttet til et omsetningsgjeldsbrev, er derimot adgangen til motregning betraktelig innskrenket 

(gjeldsbrevloven § 18). 

Et særlig spørsmål gjelder reglene om kreditorlegitimasjon. Det forekommer at krav blir overdratt uten at 

debitor cessus blir varslet om cesjonen. Dersom skyldneren i et slikt tilfelle betaler til cedenten (opprinnelig 

kreditor), blir det spørsmål om skyldnerens betaling har befriende virkning. Dette må avgjøres etter reglene 

om kreditorlegitimasjon. Ved overdragelse av enkle gjeldsbrev følger det av gjeldsbrevloven § 27 at 

skyldneren blir fri «når han betalar til den førre kravshavaren [cedenten], soframt han ikkje veit at hin er utan 

rett til å taka mot betaling og han er so aktsam som han bør vera etter tilhøvet». Ved overdragelse av 

omsetningsgjeldsbrev reguleres det tilsvarende spørsmålet av gjeldsbrevloven § 19. 

4.4 Forholdet mellom cedent og debitor cessus 

Også i forholdet mellom cedent og debitor cessus kan skillet ha betydning. En cesjon innebærer at 

cedenten oppgir sin posisjon som kreditor. Ved cesjonen har han gitt avkall på de rettighetene som følger 

av skyldforholdet. Dette gjelder imidlertid bare i den utstrekning cesjonen er avtalerettslig gyldig. Dersom 

det skulle vise seg at cesjonen er ugyldig, kan cesjonaren allikevel ha fått legitimasjon som kreditor. For 

enkle gjeldsbrev er det denne virkningen som er regulert i gjeldsbrevloven § 28: «Når skyldnaren betalar til 

den som har fått eit gjeldsbrev overført til seg skriftleg, blir han fri, endå om det syner seg at avhendinga 

ikkje er bindande». Fra denne regelen oppstilles det to unntak. Den gjelder ikke dersom det er tale om en 

slik ugyldighetsgrunn som er omhandlet i gjeldsbrevloven § 17, og den gjelder heller ikke dersom 



skyldneren har vært klar over forholdet eller «bør ha mistanke om det». Ved overdragelse av 

omsetningsgjeldsbrev må spørsmålet avgjøres etter bestemmelsen i gjeldsbrevloven § 19. 

  

5. Vurdering 

Ved vurderingen av besvarelsene skal hovedvekten legges på spørsmål 1. Det minnes her om at anslått 

tidsbruk på del 1 er 4,5 timer, og dette vil kunne være veiledende ved vektingen. En god besvarelse av 

spørsmål 2 vil dermed ikke kunne veie opp for betydelige mangler i spørsmål 1. Det vil samtidig være slik at 

det ikke kan gis toppkarakterer dersom det avdekkes vesentlige feil i spørsmål 2. 

Etter læringskravene skal kandidatene vise "god forståelse". Dette innebærer at det ved sensuren skal 

legges stor vekt på kandidatenes forståelse for det stoffet som behandles. Bruk av illustrerende eksempler 

må gis god uttelling. Slik oppgaven er formulert er den godt egnet til å skille mellom de kandidatene som 

har forståelse, og de som bare har detaljkunnskaper uten særlig innsikt.  

I del 1 er det særlig grunn til å fremheve at oppgaven ber om at kandidatene skal gjøre rede for innholdet i 

de aktuelle begrepene. Det bør gis et pluss til de kandidatene som kort får frem hva som menes med et 

begrep. En del kandidater tar ved fremstillingen av begrepet "ugyldighet" leseren med på et streiftog 

gjennom store deler av avtaleretten, uten at redegjørelsen knyttes opp mot en forklaring av 

ugyldighetsbegrepet. Dette må lede til trekk, særlig dersom et slikt streiftog skjer på bekostning av andre 

deler av oppgaven. Det må også lede til trekk dersom rettsvirkningene av ugyldighet er utelatt. Dette vil 

være tilfellet for de besvarelsene som utelukkende presenterer ulike ugyldighetsgrunner (tvang, svik, 

avtaleloven § 33 osv.), uten at disse knyttes opp mot ugyldighetsbegrepet. 

Det presiseres for ordens skyld at denne veiledningen er skrevet for sensorene, og den skal følgelig ikke 

oppfattes som en mønsterbesvarelse. Den går på flere punkter ut over det som kan forventes av 

kandidatene, og det vil derfor være fullt mulig å få beste karakter uten at alle de momentene som er trukket 

frem her, er medtatt.  

 

 

 

Oslo, høst 2018 

 


