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Innledende bemerkninger 

Eksamen består av to deler; dette semesteret er det gitt to teorioppgaver fra ulike deler av pensum. Del I 

har et anslått tidsforbruk på fire timer og omhandler obligasjonsrettens regler om kreditormora (brudd på 

kreditorplikter). Del II har et anslått tidsforbruk på to timer, og omhandler avtalerettslige spørsmål knyttet til 

fullmakt og kontroll med avtalevilkår. Begge oppgavene må regnes som meget sentrale i forhold til 

kandidatenes pensum. Den oppgaven som er gitt som del I, lyder slik: 

1. Gjør rede for hva som menes med kreditormora (brudd på kreditorplikter). Forklar 

særlig hvilken rettslig betydning det har å skille mellom kontraktsbrudd og 

kreditormora. 

2. Hvilke rettsvirkninger kan inntre som følge av kreditormora? Drøft og vis med 

eksempler om og eventuelt på hvilken måte rettsvirkningene ved kreditormora 

sammenfaller med eller skiller seg fra rettsvirkningene ved kontraktsbrudd 

(misligholdsbeføyelsene). 

Læringskrav og pensum 

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.). 

For den aktuelle oppgaven er det særlig grunn til å merke seg følgende punkt: 

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

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

I faget Obligasjonsrett I er hovedlitteraturen 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.  

Sensorene gjøres særskilt oppmerksomme på at det i dette semesteret 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. 

I hovedlitteraturen er reglene om kreditormora/brudd på kreditorplikter særskilt behandlet av Hagstrøm kap. 

23 under overskriften "Brudd på kreditorplikter (kreditormora)", Hov/Høgberg kap. 23 under overskriften 

"Oppfyllelseshindringer på den berettigedes side - Kreditormora", og Lilleholt punkt 17.5 med videre 

henvisninger. Bergsåker behandler i sin Pengekravsrett (3. utgave) reglene om kreditormora i punkt X (s. 

217-234). 

Momenter til vurderingen 

1. Begrepet kreditormora 

Kandidatene skal først gjøre rede for hva som menes med kreditormora (brudd på kreditorplikter). Begrepet 

kreditormora oppfattes gjerne som vanskelig og lite tilgjengelig. Mye av forklaringen på dette ligger nok i at 

kreditormora er et sammensatt begrep, som rommer flere ulike rettsvirkninger. Det kan derfor være 

hensiktsmessig å betrakte kreditormora som et koblingsuttrykk mellom bestemte vilkår og virkninger. 

De beste kandidatene vil innledningsvis knytte noen bemerkninger til selve uttrykket kreditormora. Ordet 

«mora» betyr forsinkelse, og henspiller på de tilfellene hvor kreditors forhold (eller "forhold på kreditors 

side") leder til forsinket oppfyllelse fra skyldnerens side. I dag benyttes imidlertid begrepet i utvidet 

betydning, slik at det omfatter alle tilfeller hvor kreditors forhold hindrer oppfyllelse av skyldnerens 

forpliktelser, uavhengig av om det er tale om forsinkelse eller andre forhold. 

Som et utgangspunkt kan vi si at det foreligger kreditormora når debitors forpliktelse ikke lar seg oppfylle på 

grunn av kreditors forhold. Det kan være at selgeren ikke får levert tingen fordi kjøperen ikke vil motta den til 



avtalt tid, eller at debitor ikke får oppfylt sin forpliktelse fordi kreditor ikke yter nødvendig medvirkning til at 

oppfyllelse kan skje. Dersom kandidatene i redegjørelsen for innholdet i selve begrepet benytter eksempler 

som viser forståelse, skal dette gi særlig uttelling. 

Det kan være grunn til å bemerke at oppgaven ber om en redegjørelse for hva som menes med 

kreditormora (brudd på kreditorplikter). I dette ligger en forutsetning om at kreditors pliktbrudd er årsaken til 

at debitor ikke får oppfylt kontrakten etter sitt innhold. Det er dette som reflekteres i uttrykket «brudd på 

kreditorplikter», som også er benyttet i læringskravene. Det vil da være nærliggende å avgrense 

fremstillingen mot såkalt kreditorrisiko, det vil si at debitor ikke får oppfylt kontrakten på grunn av andre 

forhold som kreditor bærer risikoen for. Kandidatene må se at det kan være en forskjell på de tilfellene hvor 

debitors ikke-oppfyllelse av sin forpliktelse skyldes kreditors pliktbrudd (kreditormora i snever forstand), og 

de tilfellene hvor ikke-oppfyllelsen må tilskrives andre forhold som kreditor bærer risikoen for (ren 

kreditorrisiko). På sensormøtet var det enighet om at det ikke skal gis trekk til de kandidatene som også 

inkluderer reglene om ren kreditorrisiko i fremstillingen. Det skal derimot gis god uttelling til de kandidatene 

som presiserer innholdet i uttrykket "kreditormora", og som har et bevisst forhold til de reglene som 

presenteres. 

Det presiseres at uttrykket "kreditormora" ikke er et rettslig begrep med et klart fastlagt innhold. Det er tale 

om et uttrykk som benyttes for å forklare samspillet mellom partenes respektive forpliktelser i 

kontraktsforholdet, og som kan gjøre fremstillingen av reglene enklere.   

2. Skillet mellom kontraktsbrudd og kreditormora 

Kandidatene skal deretter forklare «hvilken rettslig betydning det har å skille mellom kontraktsbrudd og 

kreditormora». Dette skillet forventes å by på utfordringer for en del av kandidatene, samtidig som 

spørsmålet gir gode muligheter til å fremvise forståelse for emnet. 

Begrepsmessig kan det være hensiktsmessig å trekke et skille mellom kreditors plikter og kreditorplikter. 

Kreditors plikter omfatter alle de forpliktelsene kreditor har i egenskap av å være part i kontraktsforholdet. 

Brudd på slike forpliktelser sanksjoneres etter de alminnelige reglene om kontraktsbrudd. Kreditorplikter er 

en meget snevrere kategori, som bare omfatter de forpliktelsene kreditor har i egenskap av å være kreditor 

for en bestemt forpliktelse. De typiske eksemplene på kreditorplikter er plikten til å motta debitors ytelse og 

plikten til å medvirke til oppfyllelse av debitors forpliktelse. Det er kreditors brudd på mottaks- og 

medvirkningsplikten som kalles kreditormora (i snever forstand). Læren om kreditormora omhandler de 

rettsvirkningene som da inntrer. 

De gode kandidatene vil se at kreditorpliktene ikke har noen annen funksjon i kontraktsforholdet enn å sikre 

at debitor får oppfylt sin forpliktelse. De såkalte kreditorpliktene blir dermed uten innhold dersom man tenker 

seg debitors forpliktelse borte. De skal gis pluss til de kandidatene som i denne sammenhengen sier noe 

fornuftig om samspillet mellom partenes respektive forpliktelser. 

3. Rettsvirkninger av kreditormora 

I spørsmål 2 skal kandidatene angi hvilke rettsvirkninger som kan inntre som følge av kreditormora. 

Kandidatene er uttrykkelig bedt om å drøfte og vise med eksempler «om og eventuelt på hvilken måte 

rettsvirkningene ved kreditormora sammenfaller med eller skiller seg fra rettsvirkningene ved 

kontraktsbrudd (misligholdsbeføyelsene)». Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på kandidatenes 

evne til å lese oppgaveteksten, og til å besvare de spørsmålene som er stilt. Kandidater som ukritisk gjengir 

fremstillingen av stoffet fra lærebøkene, uten hensyn til oppgaveteksten, skal gis trekk for det. 



Det må gis god uttelling til de kandidatene som klart får frem at det er ulike rettsvirkninger som kan inntre 

ved kreditormora. Den vanligste rettsvirkningen er at kreditormora utelukker kontraktsbrudd (punkt 4.1). Når 

det er kreditors forhold som er årsaken til at debitors forpliktelse ikke blir oppfylt, er kreditor avskåret fra å 

gjøre ikke-oppfyllelsen gjeldende som kontraktsbrudd. En annen viktig rettsvirkning er at kreditormora kan 

påvirke innholdet i debitors forpliktelser. Dette viser seg dels ved at debitors yteplikt suspenderes eller 

opphører (punkt 4.2), dels ved at debitor pålegges subsidiære forpliktelser (punkt 4.3). Endelig kan 

kreditormora etter omstendighetene gi debitor grunnlag for selvstendige kontraktsbruddskrav (punkt 4.4). 

3.1 Kreditormora og grensen mot kontraktsbrudd 

Den første rettsvirkningen av kreditormora ligger i grenseflaten mot kontraktsbrudd. Det foreligger ikke 

kontraktsbrudd dersom ikke-oppfyllelsen av debitors forpliktelse skyldes kreditor eller forhold på kreditors 

side. Mens brudd på kreditorplikter kalles kreditormora (i snever forstand), er det vanlig å tale om 

kreditorrisiko når ikke-oppfyllelsen skyldes andre forhold som kreditor bærer risikoen for. Kreditorrisiko er 

derfor et videre begrep enn kreditormora, ettersom det omfatter alle forhold som kreditor bærer risikoen for, 

uavhengig av om det foreligger brudd på kreditorplikter eller ikke. Det kan være hensiktsmessig å oppfatte 

kreditormora som et negativt vilkår for kontraktsbrudd: Det er dette som gjerne uttrykkes i den noe 

slagordsmessige sentensen «kreditormora utelukker mislighold». Se Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 203. 

3.2 Suspensjon eller opphør av debitors yteplikt 

Den funksjonelle forklaringen på at det ikke oppstår kontraktsbrudd ved kreditormora, ligger i at debitors 

yteplikt som en hovedregel suspenderes så lenge det er kreditormora. Når debitors yteplikt suspenderes, 

stilles plikten til å oppfylle i bero; den utsettes på ubestemt tid. Se Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 203. 

Debitors ikke-oppfyllelse representerer dermed ikke et kontraktsbrudd. I entrepriseretten får entreprenøren 

krav på fristforlengelse svarende til den tiden det foreligger kreditormora. Den primære forpliktelsen 

bortfaller imidlertid ikke: Den ligger som en latent forpliktelse i kontraktsforholdet, som igjen vil aktualiseres 

så snart kreditor kan og vil medvirke til oppfyllelsen. Denne rettsvirkningen har en klar parallell til reglene 

om detensjonsrett: Når en kontraktspart utøver detensjonsrett, suspenderes vedkommendes plikt til å 

oppfylle sin egen forpliktelse. Dersom kontraktsbruddet opphører, faller grunnlaget for detensjonsretten 

bort, slik at partene igjen vil være gjensidig forpliktet til å oppfylle sine respektive forpliktelser. 

I noen tilfeller kan kreditormora dessuten være opphørsgrunn for debitors forpliktelse. At kreditormora leder 

til at debitors forpliktelse opphører, er imidlertid en rettsvirkning som bare inntrer i helt spesielle situasjoner. 

Det er særlig tre tilfeller hvor dette er aktuelt. For det første kan kreditormora lede til opphør av debitors 

forpliktelse dersom kontrakten gjelder en strengt tidsbunden ytelse, hvor tidspunktet for oppfyllelse ikke 

med rimelighet kan forskyves. Har man eksempelvis bestilt et orkester til å underholde en fredag, men 

ombestemmer seg uten å gi beskjed, kan man ikke kreve at orkesteret i stedet skal spille en annen dag. For 

det andre vil debitors forpliktelse opphøre dersom oppfyllelsen som følge av kreditors forhold blir utsatt, og 

det i mellomtiden inntrer forhold som gjør oppfyllelse på et senere tidspunkt umulig eller uforholdsmessig 

byrdefullt. Når kreditor er i mora, må han selv bære risikoen for at forholdene endrer seg. For det tredje vil 

debitors forpliktelse kunne opphøre dersom tingen går til grunne eller blir skadet mens det foreligger 

kreditormora. Et uttrykk for dette finner vi i kjøpslovens regel for risikoens overgang (kjøpsloven § 13 annet 

ledd). 

 

 



3.3 Kreditormora som grunnlag for subsidiære forpliktelser 

 

3.3.1 Innledning 

Dersom det foreligger kreditormora, vil debitor i noen tilfeller pålegges enkelte såkalte subsidiære 

forpliktelser. At forpliktelsen er subsidiær, betyr i denne sammenhengen ikke noe annet enn at den trer i 

stedet for den hovedforpliktelsen som suspenderes eller opphører. Som eksempel kan nevnes at selgerens 

(primære) leveringsforpliktelse inntil videre erstattes av en subsidiær plikt til å dra omsorg for tingen. En 

rekke slike subsidiære forpliktelser er lovfestet, mens andre oppstilles på ulovfestet grunnlag. Uansett er det 

forpliktelser som kan begrunnes i eller utledes av alminnelige betraktninger om lojalitet i kontraktsforhold. 

Se Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 204. Et bærende hensyn er at man skal motvirke de uheldige følgene av 

brudd på kreditorpliktene. Hertil kommer at debitor i rimelig utstrekning også må ivareta kreditors interesser, 

på tilsvarende måte som kreditor plikter å ta hensyn til skyldnerens interesser når det foreligger 

kontraktsbrudd. I den juridiske teori taler man gjerne om «omsorgsforpliktelser». 

3.3.2 Debitors alminnelige aktsomhets- og omsorgsplikt 

Spørsmålet om hvilke subsidiære plikter som oppstår, avhenger først og fremst av kontraktstypen og den 

ytelsen som skal presteres. De typiske omsorgsforpliktelsene oppstår når kreditors forhold gjør at debitor 

ikke får kvittet seg med et eller annet fysisk objekt. Debitor kan være en selger som ikke får levert tingen; 

kjøperen kommer ikke til avtalt tid for å hente den, eller selgeren forsøker forgjeves å levere den hos 

kjøperen. Det kan også tenkes at debitor er en håndverker som har utført en reparasjon, men hvor 

oppdragsgiveren ikke kommer for å ta tingen tilbake. Endelig kan det være at debitor er en leietaker som 

ved utløpet av leieperioden ikke får levert leieobjektet tilbake til utleieren. Når debitor i slike tilfeller blir 

sittende med tingen, påhviler det ham en alminnelig aktsomhetsplikt. I dette ligger dels at debitor ikke må 

foreta seg noe som kan påføre tingen skade eller verdiforringelse, dels at han må dra rimelig omsorg for 

tingen. Et uttrykk for dette finner vi i kjøpsloven § 72, hvor det heter at selgeren skal «dra slik omsorg for 

tingen som er rimelig etter tilhøva». Hva som er rimelig, beror i særlig grad på tingens art. Har man å gjøre 

med verdifulle objekter, slik som smykker eller kunst, vil krav til sikkerhet stå sentralt. Har man derimot å 

gjøre med frossenprodukter, vil selgeren måtte besørge oppbevaring på et egnet fryselager. 

3.3.3 Debitors krav på kostnadsdekning 

For debitor vil oppfyllelse av omsorgsplikten og andre subsidiære forpliktelser som regel være forbundet 

med både kostnader og ulemper. Omkostninger og utlegg skal dekkes av kreditor. Derimot kan debitor som 

regel ikke kreve vederlag for eget arbeid. Det kan heller ikke kreves kompensasjon for bryderi og heft. 

Dessuten ligger det en viktig begrensning i at det bare kan kreves dekning av utgifter som er «rimelig etter 

tilhøva». Debitor har sikkerhet for sitt krav gjennom tilbakeholdsrett i egen ytelse. Men uavhengig av om 

kreditor har krav på å få sine utgifter dekket, kan det tenkes at han ønsker å bringe omsorgsplikten til 

opphør. I kjøpsloven er det derfor gitt egne regler for selgerens realisasjonsrett (kjøpsloven § 76 første ledd) 

og realisasjonsplikt (kjøpsloven § 76 annet ledd). Dersom tingen selges, skal salget skje på forsvarlig måte 

(kjøpsloven § 76 tredje ledd). Disse reglene suppleres dessuten av den alminnelige 

tapsbegrensningsplikten (kjøpsloven § 70 første ledd). 

3.4 Kreditormora som grunnlag for kontraktsbruddskrav 

3.4.1 Innledning 



Dersom kreditor ikke medvirker til oppfyllelse av kontrakten, kan det endelig bli spørsmål om debitor kan 

gjøre alminnelige kontraktsbruddskrav gjeldende. Også her settes kandidatenes forståelse av forholdet 

mellom kreditormora og kontraktsbrudd på prøve. Det må gis god uttelling til de kandidatene som klart får 

frem at det ved anvendelse av reglene om kontraktsbrudd i utgangspunktet vil være uten selvstendig 

betydning om en forpliktelse klassifiseres som en hoved- eller sideforpliktelse. Det sentrale poenget er 

imidlertid at kreditors medvirkningsplikt tradisjonelt står i en særstilling: Det må derfor undersøkes særskilt 

hvilke kontraktsbruddskrav debitor kan gjøre gjeldende dersom kreditor ikke yter nødvendig medvirkning til 

oppfyllelse av kontrakten. Det er særlig aktuelt å se litt nærmere på om det kan gis dom for plikten til å 

medvirke, om kreditormora kan gi grunnlag for hevingsrett, og om kreditormora kan lede til 

erstatningsansvar. 

3.4.2 Dom på plikten til å medvirke 

Spørsmålet om kreditor kan dømmes til å medvirke til oppfyllelse av kontrakten, er av særlig betydning i 

kontraktsforhold hvor skyldneren har en bestemt interesse i at kontrakten oppfylles etter sitt innhold. Det 

kan være ulike årsaker til dette. Ved enkelte rådgivningsoppdrag kan oppfyllelse av kontrakten gi debitor 

verdifull innsikt og erfaring, og ved arkitektoppdrag kan noen prosjekter gi ære og berømmelse til den som 

utfører det. Også ved tingsytelser kan debitor ha en særlig interesse i oppfyllelse av kontrakten, for 

eksempel dersom en ting selges fordi selgeren har behov for å bli kvitt den. For utleieren av en fast 

eiendom kan det være av stor betydning at husrommet tas i bruk, fremfor at det blir stående tomt. Det 

sentrale spørsmålet i alle disse tilfellene er om det er påkrevet at kreditor dømmes til å medvirke, eller om 

de hensynene som gjør seg gjeldende, kan ivaretas på annen måte. 

Mens utgangspunktet ved kontraktsbrudd er at det kan gis dom for naturaloppfyllelse, er utgangspunktet det 

motsatte for kreditors medvirkningsplikt. Plikten til å medvirke kan som hovedregel ikke kreves oppfylt ved 

dom. Begrunnelsen for dette er at debitors interesser normalt vil være tilstrekkelig ivaretatt gjennom andre 

regler, slik at det ikke er behov for å fremtvinge kreditors medvirkning. Se Haaskjold, Obligasjonsrett, s. 

206. Dette gjelder både pengeforpliktelser og realforpliktelser. Dersom kreditor nekter å motta en 

pengeytelse, vil debitor kunne frigjøre seg fra forpliktelsen ved å deponere. Som regel vil dette være en 

langt mer hensiktsmessig fremgangsmåte enn å gå til domstolene for å få dom for at kreditor skal medvirke 

til å motta et pengebeløp. Dersom kreditor har avbestillingsrett, er et krav på kreditors medvirkning til 

oppfyllelse uten videre utelukket. Debitors interesser er her ivaretatt ved den erstatning som eventuelt skal 

svares for avbestillingen. 

I kjøpsforhold skilles det mellom kjøperens plikt til å overta tingen og plikten til å medvirke på annen måte. 

Det er alminnelig antatt at det ikke kan gis dom for plikten til å overta tingen. Dette er den løsningen som er 

valgt i kjøpsloven (§ 51 annet ledd) og i avhendingsloven (§ 5-1 annet ledd). Dersom det er inngått en 

avtale om kjøp av en fast eiendom, betyr dette at selgeren ikke kan få dom for at kjøperen plikter å overta 

eiendommen. Derimot kan det være grunnlag for dom på oppfyllelse av andre medvirkningsplikter. Etter 

kjøpsloven § 53 kan det gis dom for at kjøperen skal oppfylle sine forpliktelser etter § 50 bokstav a til å «yte 

slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet». Og 

tilsvarende kan selgeren av en fast eiendom etter avhendingsloven § 5-1 første ledd kreve dom for at 

kjøperen oppfyller «andre skyldnader etter avtala». Slike forpliktelser vil imidlertid ofte være 

vesensforskjellige fra de typiske medvirkningspliktene. Etter husleieloven § 5-1 fjerde ledd plikter leieren av 

lokale for butikk eller serveringssted å holde virksomheten åpen og i vanlig drift. Også denne plikten må 

kunne fullbyrdes ved dom. 



3.4.3 Krav på heving 

Dersom kreditor unnlater å medvirke til oppfyllelse av kontrakten, kan det bli spørsmål om dette kan gi 

debitor grunnlag for å heve. Det rettslige utgangspunktet er her at brudd på kreditorplikter – på samme 

måte som andre kontraktsforpliktelser – kan gi grunnlag for et hevingskrav dersom det foreligger 

«vesentlig» kontraktsbrudd. Men dette rettslige utgangspunktet får nok temmelig begrenset praktisk 

betydning, ettersom det bare unntaksvis vil være slik at brudd på kreditorplikter kan være vesentlig 

mislighold. Dette viser seg klart ved plikten til å motta ytelsen. At kjøperen nekter å motta tingen, vil sjelden 

være et vesentlig kontraktsbrudd som gir selgeren rett til å heve. Men dersom selgeren har en «særlig 

interesse i å bli av med» tingen, åpner kjøpsloven § 55 annet ledd bokstav b for at kjøpet kan heves innen 

en rimelig tilleggsfrist som selgeren har fastsatt for oppfyllelse. Etter forarbeidene til kjøpsloven foreligger en 

slik særlig interesse først og fremst når det å bli av med tingen er et selvstendig formål med kjøpet. Blant de 

eksemplene som nevnes, er salg av hus for riving og varer fra et lager som skal tømmes. Brudd på andre 

medvirkningsplikter kan nok lettere tenkes å utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd. Forklaringen på dette er at 

kreditors unnlatte medvirkning ofte vil sette debitor i en vanskelig situasjon. Dersom de ulempene debitor 

påføres, er tilstrekkelig store, vil det etter omstendighetene kunne foreligge et vesentlig kontraktsbrudd som 

gir debitor hevingsrett. 

3.4.4 Erstatningsansvar ved kreditormora 

Det siste spørsmålet som kan undersøkes, er om debitor kan kreve erstatning dersom han som følge av 

kreditors mora påføres et økonomisk tap. Dersom det kan gis dom for kreditors plikt til å medvirke, vil brudd 

på medvirkningsplikten utvilsomt kunne sanksjoneres med et erstatningskrav. Dersom det ikke kan gis dom 

for kreditors plikt til å medvirke, vil utgangspunktet måtte være det motsatte. Ved pengeforpliktelser er dette 

utgangspunktet unntaksfritt. Debitor kan således ikke kreve erstatning dersom kreditor nekter å medvirke til 

oppfyllelse av en pengeforpliktelse. Ved andre forpliktelser må løsningen bero på en vurdering av om reelle 

grunner tilsier at det er behov for å sanksjonere kreditors mora med erstatningsplikt. I noen kontraktstyper 

har lovgiver tatt stilling til spørsmålet. Et eksempel på dette finner vi i kjøpsloven § 57 annet ledd, som 

uttrykkelig fastslår at selgeren kan kreve erstatning i de tilfellene som er nevnt i bokstavene a og b. Det skal 

gis særlig pluss til de kandidatene som ser at det utenfor de lovregulerte tilfellene kan bli spørsmål om 

hvilket ansvarsgrunnlag som skal legges til grunn. Det bør også gis pluss til de kandidatene som tar opp 

spørsmål knyttet til hvilket økonomisk tap debitor eventuelt kan kreve dekket. 

Kort om vurderingen 

Etter læringskravene skal kandidatene ha "god forståelse" av reglene om brudd på kreditorplikter. Det må 

derfor forventes at kandidatene er i stand til å gjøre rede for hva som menes med kreditorplikter, og for hva 

som skiller brudd på slike plikter fra brudd på andre forpliktelser i kontraktsforholdet. 

Sensorene må være oppmerksomme på at uttrykket kreditormora - både i hovedlitteraturen og ellers - 

benyttes på noe forskjellig måte. Det kan derfor være variasjoner i hvilke spørsmål som i ulike fremstillinger 

behandles som kreditormora. Ettersom uttrykket kreditormora i oppgaveteksten er presisert til "brudd på 

kreditorplikter", bør imidlertid dette ikke lede til problemer for kandidatene. Her som ellers må det gis god 

uttelling til de kandidatene som klargjør og avgrenser oppgavens tema på en fornuftig måte, og det skal ved 

sensuren utvises en liberal holdning til de som inkluderer også andre former for kreditormora enn brudd på 

kreditorplikter. 



Det skal gis et ikke ubetydelig trekk til kandidater som skriver om kontraktsbrudd generelt. I sensormøtet ble 

det blant annet referert til noen få kandidater som gjennomgående har skrevet om brudd på 

betalingsforpliktelsen, uten at dette er knyttet opp mot det oppgaven spør om. I så fall kan oppgaven 

vanskelig sies å være besvart. 

En annen sak er at kreditors mislighold av egen hovedforpliktelse kan være årsaken til at debitor ikke får 

oppfylt sine forpliktelser i kontraktsforholdet. Dersom kandidatene drøfter om kreditors mislighold i slike 

tilfeller kan betraktes som kreditormora - til tross for at det strengt tatt ikke er tale om brudd på 

kreditorplikter, må dette være fullt ut akseptabelt. 

Ved bedømmelsen er det kandidatenes evne til å presentere relevante rettsregler innenfor det angitte 

temaet som skal bedømmes. Det skal legges liten vekt på kandidatenes standpunkt til ulike oppfatninger i 

teorien. Derimot er det all grunn til å honorere de kandidatene som viser forståelse, og som evner å tenke 

selvstendig.  

  

  

  

Av Erlend Haaskjold 13. juni 2018 

 

 

 

 

 

SENSORVEILEDNING. FORMUERETT I.  OPPGAVE 2, TEORI. VÅR 2018 

 

1. I Høyesteretts praksis og juridisk teori er det lagt til grunn at det i norsk rett finnes  en 

fullmaktstype som ikke er omfattet av avtaleloven – såkalt kombinasjonsfullmakt. 

Redegjør for hva slags fullmakt dette er, herunder kriteriene for at det foreligger en slik 

fullmakt, og for hva som skiller denne typen fullmakt fra andre fullmaktstyper. 

2. Redegjør for forskjeller og likheter når det gjelder reglene om kontroll med 

kontraktsvilkår i henholdsvis avtaleloven § 36 og markedsføringsloven § 22.  

(Anslått tid: 2 timer) 

 

1. Innledning 

 

Oppgaven er todelt. Begge spørsmålene er fra avtaleretten, spørsmål 1 fullmakt og spørsmål 2 

om kontroll med kontraktsvilkår. Spørsmålet om fullmakt er underlagt læringskravet ”god 

forståelse”, mens reglene om offentlig kontroll med kontraktsvilkår i markedsføringsloven § 

22 er underlagt læringskravet ”kjennskap”, mens avtaleloven § 36 er underlagt et (generelt) 



krav om god forståelse. I pensum (hovedlitteraturen) er spørsmål 1 behandlet i Hov/Høgberg, 

Alminnelig avtalerett, Oslo 2009, kapittel 5, jfr særlig pkt 5.3.2.2 og i Woxholth, Avtalerett, 10 

utgave, Oslo 2017, kapittel 13, pkt 3.0, se særlig pkt 3.3, 3.513 og 3.521. Spørsmål 2 er 

behandlet i Hov/Høgberg, kapittel 17 (offentlig kontroll med avtalevilkår) og kapittel 15 

(avtaleloven § 36) og Woxholth, del V (Samfunnskontroll med kontraktsvilkår) og del III, 

kapittel 5.0 (avtaleloven § 36). 

2. Spørsmål 1: ”Kombinasjonsfullmakt” 

Det er naturlig først å forklare kort hva fullmakt er (som rettsinstitutt), for så å plassere 

kombinasjonsfullmakten blant fullmaktstypene, og i den forbindelse særlig fremheve at vi her 

har med en ulovfestet type fullmakt å gjøre. Det er også tale om en selvstendig fullmakt.  

Deretter er det naturlig å redegjøre for hvordan en kombinasjonsfullmakt stiftes. På dette 

punkt kan det særlig trekkes frem at denne fullmaktstypen ikke stiftes gjennom mer 

uttrykkelige disposisjonskriterier som typisk ved andre fullmakter (løfte til fullmektigen, 

tredjemann, offentligheten), der selve viljeserklæringen er fremtredende. Det er tredjemanns 

gode tro og vedkommendes forventninger om at det foreligger et fullmaktsforhold – til tross 

for at de nevnte ”viljeselementene” ikke foreligger – som kan begrunne at det er stiftet 

(foreligger) en kombinasjonsfullmakt. Her kan det godt gjøres en sammenligning med 

toleransefullmakt, som er en annen selvstendig fullmaktstype som ikke er lovfestet i 

avtaleloven (og som stiftes med bakgrunn i lignende vurderinger der en viljeserklæring typisk 

er fraværende).  

Det sentrale når det gjelder kombinasjonsfullmakt er at en slik fullmakt stiftes ved at 

forskjellige forhold i samvirke kan gi tredjemann forventninger om at det foreligger et 

avtaleforhold – forventningene må imidlertid være berettigede, ut fra en konkret vurdering, 

for at kombinasjonsfullmakt kan sies å foreligge.  

Det kan nevnes at kombinasjonsfullmakt ble ansett som en del av fullmaktene av juridisk teori 

temmelig lenge før dette ble bekreftet av Høyesterett. Juridisk teori utledet dette på grunnlag 

av underrettspraksis (uten at man i denne praksisen gjorde bruk av begrepet, fordi 

avgjørelsene var konkrete) og reelle hensyn.  

Den første dommen fra Høyesterett som åpent anerkjente at det eksisterer en slik 

fullmaktstype, og nærmere redegjør for vilkårene for stiftelse av en slik fullmakt, er dommen 

om Optimogården, jfr Rt 2011 s 410. Dommen er sentral i pensum og det redegjøres også for 

den på forelesning. Senere har Høyesterett, forutsetningsvis, jfr HR-2016-00476-A (Danske 

Bank NUF-Bremanger kommune) bekreftet de rettslige synsmåtene som fremkommer 

gjennom dommen om Optimogården.  

Det er et spørsmål for seg om man kan operere både med et krav om god tro og et krav om 

berettigede forventinger (hos tredjemann) når man bedømmer om det foreligger relevante og 

tilstrekkelig tungtveiende momenter i samvirke. Høyesterett opererer med en slik tilnærming i 

dommen om Optimogården, men denne tilnærmingen er kritisert av Woxholth, jfr Nytt i 

privatretten, nr 2/2011, s 10 flg. Synpunktet er at det avgjørende må være at tredjemann kan 

sies – ut fra en helthetsvurdering – å ha fått berettigede forventninger om at en fullmakt er 

kommet i stand (på grunn av flere forhold i samvirke), og at dette i praksis forutsetter ”god 

tro” hos tredjemann, slik at dette egentlig bare blir én (og ikke to) vurderinger. Således kan 

man neppe tale om at det er etablert berettigede forventninger fra tredjemanns side om at det 

foreligger et fullmaktsforhold, dersom tredjemann ikke også kan sies å ha vært i aktsom god 

tro om nettopp dette. De beste studentene må antas å være klar over – og vil kanskje 

problematisere – denne kritikken/spørsmålet, ettersom det nevnes på forelesning. 



Det er også grunn til å betone at den vanlige sondringen mellom spørsmålet om en fullmakt 

kan anses stiftet og hva som er fullmaktens innhold, ikke er så interessant og sjelden kommer 

på spissen ved kombinasjonsfullmakt. Grunnen er den at stiftelsesspørsmålet nettopp 

forutsetter en totalvurdering av samtlige relevante forhold og at dersom man første kommer til 

at det foreligger berettigede forventninger fra tredjemanns side om at en fullmakt er kommet i 

stand, så omfatter disse berettigede forventningene med naturlighet også det ”innhold” som 

fullmakten kan sies å ha (omfatte). Se nærmere eksemplet i Woxholth, s 226. 

Problemstillingen om en mulig legitimasjon som rekker rekker ut over den retten fullmektigen 

har, jfr avtaleloven § 11, er av samme grunner ikke praktisk ved kombinasjonsfullmakt. 

 

3. Spørsmål 2: ”Kontroll med kontraktsvilkår” 
 

Her er det naturlig å starte med å påpeke at Stortinget har to måter å vedta regler om 

samfunnskontroll med kontraktsvilkår på, den ene er å vedta lovgivning som hjemler 

forvaltningskontroll og den andre er å vedta lovgivning som hjemler domstolskontroll. Dette 

betones på forelesning. Reglene om kontroll med kontraktsvilkår i mfl § 22 gjelder 

forvaltningskontroll, mens reglene om kontroll med kontraktsvilkår i avtaleloven § 36 gjelder 

domstolskontroll.  

 

Det kan også være grunn til å slå fast at når det gjelder domstolskontroll har lovgiveren i hovedsak 

to reguleringsmuligheter – enten å vedta lovgivning av typen preseptoriske ”normalregler” (som f 

eks forbrukerkjøpsloven) eller generalklausuler (som f eks avtaleloven § 36). Dermed skulle 

oppgavens problemstilling være presisert rettslig/strukturelt. Det kan så sies at man ikke skal 

behandle domstolskontroll ved bruk av preseptoriske ”normalregler”(fordi avtaleloven § 36 som 

oppgaven spør om er en generalklasul). Dermed har man også avgrenset oppgaven. 

 

I innledningen kan det også være naturlig å si noen ord om behovet for (samfunns)kontroll med 

kontraktsvilkår, jfr hensynet til å verne om ”svake” kontraktsparter. Det kan være et pluss om man 

redegjør litt for hva en ”svak” kontraktspart er, jfr særlig forbrukervernet som er sentralt. Her har 

dette også en side mot mfl § 22 og avtaleloven § 36, ettersom førstnevnte kun gjelder i 

forbrukerforhold, men sistnevnte ikke er avgrenset til slike forhold, og derfor i prinsippet f eks kan 

gi vern til en mindre næringsdrivende som kan bli utsatt for urimelige kontraktsvilkår fra en større 

næringsdrivende aktør. Verken avtaleloven eller dens § 36 inneholder noen forbrukerdefinisjon og 

anvendelsen av reglene er ikke begrenset til forbrukerforhold. 

 

Når det gjelder sammenligningen av regelsettene, er det sentralt å få frem at domstolskontroll 

forutsetter at en part tar aksjon gjennom å bringe saken inn for domstolen (disposisjonsprinsippet), 

mens forvaltningskontroll etter markedsføringsloven kan skje helt uformelt, ved at en misfornøyd 

forbruker f eks ringer opp eller på annen uformell måte tar kontakt med Forbrukerombudet.  

 

Det er videre et poeng at hensynene bak reglene om domstolskontroll, og § 36, ikke er helt de 

samme som hensynene bak reglene om forvaltningskontroll, og mfl § 22 (Se f eks Woxholth, s 

452). Jfr også nedenfor. 

 



En annen viktig forskjell er at forvaltningskontrollen kan føre til forbud – at vilkårene forbys 

brukt, et forbud som virker mot alle næringsdrivende og til fordel for alle forbrukere – det er tale 

om offentligrettslige regler hvor Markedsrådet (og i visse tilfellet Forbrukerombudet) har 

forbudskompetanse. Ved fortsatt bruk vil det også kunne bli tale om tvangsmulkt som inntrer som 

en direkte følge av eventuell overtredelse av forbudet, jfr mfl § 42, og eventuelt straff, jfr § 48 

fjerde ledd. Imidlertid må det betones at markedsmyndighetene først skal forsøke å forhandle med 

den næringdrivende med det formål å forsøke å få denne til å slutte å anvende vilkårene i den form 

myndighetene mener er ulovlig – sanksjonering er først aktuelt om man ikke kommer frem til en 

”frivillig” løsning. 

 

Ved domstolskontroll etter § 36 er det rettskraftsvirkningene i partsforholdet som er det sentrale, 

jfr dog en mulig prejudikatsverdi av dommen (hvis det er en avgjørelse fra Høyesterett). Det er 

videre tale om en formuerettslig regulering, uten offentligrettslige rettsvirkninger som typisk for 

forbud; tvangsmulkt og eventuell straff. Rettsvirkningene er etter § 36 kort og upresist at avtalen 

helt eller delvis kan settes til side. Her kan kandidatene gjerne redegjøre noe mer detaljert. I 

prinsippet kan man tenke seg at et sett kontraktsvilkår kan være sivilrettslig bindende, samtidig 

som de samme vilkårene kan anses offentligrettslig forbudt. Dette har også sammenheng med at 

urimelighetsvurderingen (og hensynene) ikke uten videre er den samme etter de to regelsettene, jfr 

umiddelbart nedenfor. 

 

Forskjellene i hensynene bak reglene (se foran) slår også ut i den konkrete 

urimelighetsvurderingen. Det er således et poeng å få frem at selv om begge regelsettene anvender 

et urimelighetskriterium, vil den praktiske bedømmelsen vedrørende innholdet i dette kriteriet i 

praksis kunne slå ulikt ut. Det har sammenheng med at mfl § 22 er tenkt anvendt til fordel for en 

gruppe (forbrukerne), mens avtl § 36 gjelder en konkret anvendelse overfor en gitt part, som ikke 

engang trenger å være forbruker. I praksis kan det tenkes at anvendelsen av et sett kontraktsvilkår 

overfor en konkret part, etter en konkret vurdering av partsforholdene, kan bli ansett stridende mot 

§ 36, uten at det er grunnlag for å forby de samme kontraktsvilkårene etter § 22 i forhold til alle og 

enhver – og omvendt. Det er videre etter mfl § 22 ikke bare et krav om at vilkårene må være 

urimelige, men også at et forbud ”tilsies av allmenne hensyn”. 

 

 

4. Vurderingen 
 

Det er gitt en antydning i oppgaveteksten om at kandidatene kun skal bruke anslagsvis 2 timer på 

oppgaven. Det gir klare indikasjoner om at den også bedømmelsesmessig skal tillegges atskillig 

mindre vekt enn oppgave nr 1. I så måte er det mer tale om en korrigering av det inntrykk oppgave 

1 gir om kandidatens kunnskaper og forståelse, samtidig som man kan få kontrollert at 

kandidatene ikke har valgt å nedprioritere de faglige spørsmål oppgave 2 omhandler. Dersom 

besvarelsen vedrørende oppgave 1 er svak, kan en god besvarelse av oppgave 2, ikke endre dette 

inntrykket i noen særlig grad – og omvendt: Er besvarelsen av oppgave 1 god, vil en dårligere 

besvarelse av oppgave nr 2 ikke i noen vesentlig grad påvirke helhetsinntrykket. Er kvaliteten på 

oppgave 1 og oppgave 2 omtrent på samme nivå, vil bedømmelsen totalt bli temmelig 

uproblematisk.  

 



 

Oslo, 16 april 2018 

 

Geir Woxholth 

 


