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Orientering om bruk av digitale hjelpemidler – Lovdata Pro – på eksamen 

Våren 2019 er det innført bruk av digitale hjelpemidler ved eksamen på blant annet 3. studieår. 

Kandidatene har tilgang til eksamensversjon av Lovdata Pro. 

Nærmere informasjon om Lovdata Pro i studier og eksamen finnes her: 

https://www.uio.no/studier/program/jus/lovdata-pro/ 

Oppsummert omfatter rettskildetilgangen lover, forskrifter og avgjørelser fra Høyesterett og 

lagmannsrettene, samt utvalgte internasjonale kilder. Kun eksamensgodkjente henvisningsmerknader vil 

være tilgjengelige i eksamensmodus og fritekstmerknader vises ikke. 

Faglærerne samler sentrale rettskilder for sitt emne i elektroniske utvalg i Lovdata. Kandidatene har tilgang 

til disse utvalgene under eksamen. Et formål med utvalgene er at de skal gi en oversikt over de mest 

relevante rettskildene for hvert fagområde. 

Sensorene forutsettes å gjøre seg godt kjent med regelverket for digitale hjelpemidler på eksamen. Bruken 

av digitale hjelpemidler kan påvirke kandidatenes rettskildebruk sammenholdt med tidligere 

eksamensordning. Tilgangen til digitale hjelpemidler forutsettes å ikke innvirke på karakterfordelingen. 

  

 

 

 

OPPGAVE 1: PRAKTIKUM 

Innledende bemerkninger 

Oppgaven reiser spørsmål innenfor sentrale deler av avtaleretten og obligasjonsrett I og II. Pensum og 

læringskrav fremgår her: https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3111/v19/pensumliste/index.html  

  

Relevante læringskrav studentene skal ha god forståelse av, er: 

 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. 

 Direktekrav. 

 Overdragelse av pengekrav (kreditorskifte) 

https://www.uio.no/studier/program/jus/lovdata-pro/
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 Samskyld 

 Foreldelse 

  

Relevante læringskrav studentene skal ha kjennskap til, er: 

 Andre ugyldighetsregler enn avtaleloven § 33 og § 36 

 hovedspørsmål i kausjonsretten 

  

Hovedspørsmålet oppgaven reiser er om Gullblokka kan holde Laura Ås ansvarlig for å betale 200.000 

kroner for mangler ved fundamentering av garasjeanlegget. Laura har anført fire grunnlag for at hun ikke er 

ansvarlig etter kausjonen: 

- Fullmakten er ugyldig på grunn av tvang 

- Kausjonen gjelder bare overfor Marte Kirkerud, ikke overfor Gullblokka 

- Kravet er foreldet 

- Gullblokka må gå på Peder Ås først.  

  

Merk at finansavtalelovens regler om kausjon kun gjelder direkte når finansinstitusjon eller lignende 

institusjon er kreditor etter kausjon stilt for kreditt, jf. § 57. Det er imidlertid antatt at finansavtalelovens 

regler om kausjon i stor grad gir uttrykk for alminnelige ulovfestede regler om kausjon, se Lilleholt s. 528. 

  

 

 

Er kausjonserklæringen overfor Marte Kirkerud, basert på fullmakten Laura Ås har gitt Peder Ås, 

bindende? 

En forutsetning for at Gullblokka kan gjøre krav gjeldende basert på kausjonen, er at kausjonen er bindende 

i relasjon til Marte Kirkerud. Hvis kausjonen overfor Marte Kirkerud er ugyldig, vil den heller ikke følge med 

ved en eventuell overdragelse av kravet til Gullblokka. Dette spørsmålet er det derfor naturlig å behandle 

først. 

  

Laura Ås har anført at fullmakten hun har gitt til Peder Ås er ugyldig på grunn av tvang. Dersom fullmakten 

er ugyldig må nødvendigvis kausjonsavtalen også være ugyldig. Det er da naturlig at studentene tar 

utgangspunkt i avtaleloven §§ 28 og 29. Læringskravene krever «god forståelse» av avtaleloven §§ 33 og 

36, og «kjennskap til» de øvrige ugyldighetsgrunnene. Det kan altså ikke forventes at studentene har 

inngående kunnskaper om §§ 28 og 29. Slike kunnskaper trenger de heller ikke, da dette er en ganske grei 

lovtolkningsoppgave. 

  

Adressaten for frasagnsfullmakten Laura har gitt Peder, er Marte Kirkerud. Etter § 28 er en viljeserklæring 

ugyldig dersom den er fremtvunget ved «trusler, som fremkalder grundet frygt for nogens liv eller helbred». 
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Det er vel mest nærliggende å tolke bestemmelsen slik at «noen» må være et menneske, og at trussel om 

vold mot hunder ikke er omfattet. Hvis noen drøfter om § 28 kan tolkes utvidende, er betydningen av en 

eventuell slik tolking at ugyldigheten kan gjøres gjeldende også mot en adressat i god tro. 

  

Annen tvang enn den som er nevnt i § 28, rammes av § 29. Trusler mot Laura sin hund, Bonzo, må være 

omfattet. Spørsmålet blir om Marte Kirkerud «burde ha kjendt til» at fullmakten ble fremkalt ved trusler. 

Relevante momenter her er særlig at Marte Kirkerud kjenner til Peder Ås, og at en kausjonsforpliktelse fra 

en privatperson er en så vidt omfattende og risikofylt disposisjon at det kunne være grunn for Marte 

Kirkerud å forsikre seg om at Laura Ås var innforstått med hva hun begikk seg ut på. Det kan imidlertid 

spørres om dette skal tillegges vekt ettersom Laura vedgår at hun ikke ville fortalt sannheten om Marte 

Kirkerud hadde ringt uansett. 

  

Studenter som foretar en forstandig drøftelse av ovennevnte, får full uttelling under dette punktet. Det kan 

imidlertid være noen studenter som trekker inn andre grunnlag – fortrinnsvis i tillegg – og argumenter her. 

Regelen om utnyttelse i § 31 kan også være et relevant grunnlag for ugyldighet. Laura Ås blir presset til å gi 

en fullmaktserklæring som inkluderer et mulig kausjonsansvar, uten at hun får noe vederlag for dette. Det 

avgjørende blir også her om Marte Kirkerud burde kjent til at fullmakten var fremkalt på denne måten. 

  

Noen studenter behandler kanskje også avtaleloven § 36. Det kan spørres om det overhodet er adgang til å 

bruke fullmakt på denne måten ved inngåelse av kausjonsavtaler. Finansavtaleloven har detaljerte regler 

med krav til opplysninger som skal gis av kreditor til kausjonisten før kausjonsavtalen inngås. Loven 

oppstiller også en frarådingsplikt dersom økonomisk evne eller andre forhold tilsier det. Som nevnt gjelder 

ikke disse reglene direkte, men det er antatt at det også på ulovfestet grunnlag gjelder krav om å gi viktige 

opplysninger om hva kausjonsansvaret omfatter, se Lilleholt s. 531. Kausjonsavtalen gjelder mellom 

kausjonisten og kreditor. Når fullmakt brukes til å inngå en slik avtale blir det spørsmål om hvilken plikt 

kreditor har til å sikre at viktige opplysninger om kausjonsavtalen faktisk når frem til fullmaktsgiveren. Det 

kan være grunnlag for å si at fullmakten og kausjonsavtalen er ugyldig etter avtaleloven § 36 basert på slike 

betraktninger – selv om Marte Kirkerud isolert sett var i god tro om tvangen Peder Ås hadde utsatt Laura Ås 

for. 

  

Det skal ikke trekkes for å behandle alternative grunnlag for ugyldighet så fremt disse drøftelsene er 

forstandige. I en helhetsvurdering kan gode analyser her trekke opp.   

  

Det kan også nevnes at kursundervisningen har inkludert en domsanalyse av dom fra dansk Højesteret: 

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/82-18.pdf 

Dommen reiser spørsmål om betydningen av tvang for avtalebinding overfor en godtroende tredjeperson. 

Det er mulig noen studenter vil nevne denne. 

  

 

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/82-18.pdf
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Kan Gullblokka gjøre krav gjeldende etter kausjonen som er stilt til fordel for Marte Kirkerud? 

  

Gitt at kausjonsavtalen er bindende mellom Laura Ås og Marte Kirkerud (dette må studentene forutsette om 

de har konkludert med det motsatte på første spørsmål), blir det neste spørsmålet om Gullblokka kan gjøre 

krav gjeldende på grunnlag av kausjonen. Kausjonen gjelder krav «Peder Ås måtte pådra seg som 

underentreprenør overfor entreprenør Marte Kirkerud i prosjektet Gullblokka». Kausjonserklæringen gjelder 

etter sin ordlyd ikke krav Gullblokka har mot Marte Kirkerud etter avtalen. 

  

Gullblokka har anført to alternative grunnlag for å kunne påberope seg krav etter kausjonsavtalen. For det 

første at kravet Marte Kirkerud hadde mot Peder Ås er overført til Gullblokka, og for det andre at Gullblokka 

kan gjøre et direktekrav gjeldende mot Peder Ås. For begge grunnlag oppstår det spørsmål om kausjonen 

Laura Ås har stilt følger med. 

  

Er kravet Marte Kirkerud hadde mot Peder Ås for mangler ved fundamenteringen overført til Gullblokka, og 

følger i så fall kausjonen med? 

  

Gullblokka påberoper seg at kravet Marte Kirkerud forutsetningsvis har mot Peder Ås er overdratt til den på 

grunnlag av e-posten Marte Kirkerud sendte til Olga Vold om at Olga «godt kunne halde seg til Peder Ås 

med krav på grunnlag av eventuelle manglar med grunnarbeid og fundamentering». Peder Ås protesterer, 

og skriver til Marte og Olga at det er Marte som må ordne opp. 

  

Her må studentene vite at kreditor i utgangspunktet fritt kan overdra sitt krav. Det er ikke nødvendig med 

samtykke fra debitor. Dette fremgår klart pensum - i alle de alternative pensumbøkene, og det er også 

fremhevet på forelesning.  

  

Slik e-posten er formulert, er det vel mest nærliggende å si at den innebærer en overdragelse av kravet mot 

Peder Ås. Ved overdragelse av krav er det antatt at eventuelle sikkerheter følger med hvis ikke annet er 

bestemt. Dette poenget er derimot ikke alltid like godt fremhevet i undervisning og litteratur. Det fremgår av 

Bergsåker s. 86-87 med henvisning til Rt. 1998 s. 204, Lilleholt s. 546 og Hagstrøm s. 892. Jeg finner ingen 

eksplisitt angivelse av dette i Hov/Høgberg. På forelesning er det forklart at ved samskyld kan den 

betalende skyldner tre inn i sikkerhetsretter. De studentene som husker dette, bør kunne trekke på det her - 

selv om situasjonene ikke er helt like. Det viktigste er i alle tilfelle at studentene ser problemstillingen og gjør 

seg noen forstandige tanker rundt denne.  

  

Kan Gullblokka gjøre et direktekrav gjeldende mot Peder Ås, og innebærer i så fall det at også kausjonen 

følger med? 
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Det er ingen alminnelig ulovfestet direktekravsrett i norsk kontraktsrett. Dette har Høyesterett senest slått 

fast i HR-2018-2256-A. Denne er ikke behandlet i pensum, men er omtalt på forelesning og på kurs. 

Høyesterett oppsummerer rettstilstanden slik i premiss 80: 

«Generelt står nok adgangen til å fremme direktekrav noe sterkere i dag enn da Veidekke-dommen 

ble avsagt i 1998. Men det er fortsatt ikke grunnlag for konstatere at det eksisterer noen alminnelig 

rett til å fremme direktekrav i entrepriseforhold. Tilfeller som faller utenfor det lov- eller 

avtaleregulerte må fremdeles vurderes konkret ut fra de momenter som er fremhevet i rettspraksis.» 

  

Med tilgang til Lovdata Pro bør det være enkelt for studentene å finne frem til denne og andre sentrale 

dommer, herunder Rt. 1998 s. 656 (Veidekke). Oppgaven blir å bruke disse kildene på en forstandig måte i 

drøftelsen.Dersom studentene kommer til at det foreligger en direktekravsadgang, blir spørsmålet om 

kausjonen følger med. Dette spørsmålet finnes det neppe noe klart svar på. Også her er det vesentlige at 

studentene ser problemstillingen og klarer å tenke rundt denne. 

  

Hvorvidt det er naturlig å si at kausjonskravet bør følge med, kommer an på hvilken modell for direktekrav 

som legges til grunn. Subrogasjonsmodellen bygger på at det skjer en overføring av kravet. Da følger også 

kausjonen med, jf. det som er sagt om dette over. Dersom man isteden legger til grunn 

dobbeltavgrensningsmodellen, også kalt springende regress, innebærer dette at kreditor kan gjøre 

gjeldende sitt eget krav på grunn av oppfyllingssvikt gjeldende mot det tidligere leddet så langt dette leddet 

hadde et tilsvarende krav overfor egen kontraktspart. Her er det etter min mening lite naturlig å si at 

kausjonen stilt til fordel for det tidligere leddet samtidig følger med. Konklusjonen er imidlertid underordnet 

her.  

  

 

 

Er kravet foreldet? 

  

Laura har anført at et eventuelt krav mot Marte Kirkerud og mot henne er foreldet.    

Eventuell foreldelse av kravet mot Marte Kirkerud har betydning for et direktekrav mot Peder Ås etter 

dobbeltbegrensningsmodellen. Har Gullblokka ikke lenger et krav mot Marte Kirkerud, kan det sies at 

ansvar mot Peder ikke lenger kan gjøres gjeldende (dobbeltbegrensningsmodellen forutsetter at krav i siste 

ledd). 

Kravet Gullblokka har mot Marte Kirkerud, er et krav i kontrakt. Foreldelsesfristen på tre år begynner å løpe 

"den dag da misligholdet inntrer", jf. § 3 nr. 2. Fristen begynner altså å løpe ved overtakelsesforretningen 1. 

oktober 2014. Fristen løper i utgangspunktet ut 1. oktober 2017. Det fremgår av faktum at Gullblokka/Olga 

oppdager mangelen 1. april 2017. Det løper da en tilleggsfrist på ett år, jf. § 10 nr. 1, som løper ut 1. april 

2014. Spørsmålet er imidlertid om Marte Kirkerud har erkjent kravet overfor Gullblokka/Olga, jf. § 14 i epost 

1. april 2017. Isåfall løper en ny frist på tre år fra dette tidspunktet, jf. § 20. Hva som skal til for at det 
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foreligger en fristabrytende erkjennelse er ikke helt klart. En sentral dom som er omtalt på forelsning, og 

som studentene forventes å kjenne til, er Rt. 2015 s. 678.  

  

I den aktuelle e-posten har Marte Kirkerut uttalt at Gullblokka/Olga «godt kunne halde seg til Peder Ås med 

krav på grunnlag av eventuelle manglar med grunnarbeid og fundamentering». Etter mitt syn er det mest 

nærliggende å konkludere med at dette ikke er en fristavbrytende erkjennelse. Marte Kirkerud viser til 

"eventuelle" mangler, og erkjenner således ikke at det faktisk er mangler ved arbeidet som gir Gullblokka 

noe krav. I e-posten bes dessuten Gullblokka om å holde seg til Peder Ås, slik at Marte Kirkerud ikke 

erkjenner noe krav mot henne. 

  

På bakgrunn av partenes anførsler bør studentene også drøfte om kravet mot Laura er foreldet på 

selvstendig grunnlag. Det må isåfall forutsettes at kravet mot Marte Kirkerud ikke er foreldet, eventuelt at 

kravet mot Peder Ås kan bygges på subrogasjon eller overføring. At uttalelsen til Peder Ås i e-posten til 

Olga er en fristavbrytende erkjennelse for krav mot han, må være klart (og skal etter oppgaveteksten ikke 

drøftes). Spørsmålet er om denne erkjennelsen også har virkning for Laura Ås på grunnlag av fullmakten. 

Dette beror på en tolkning av fullmakten. Laura har gitt Peder fullmakt til å "handle på mine vegner i 

tilknyting til prosjektet Gullblokka, medrekna – men ikkje avgrensa til – å kausjonere for eventuelt ansvar 

overfor Marte Kirkerud på grunnlag av Peder Ås’ kontrakt med henne". Hun har altså gitt en generell 

fullmakt til Peder om at han kan handle på hennes vegne i relasjon til prosjektet i Gullblokka. Det er 

imidlertid ikke dermed sagt at enhver handling Peder foretar seg også foretas på vegne av Marte Kirkerud. 

Etter min mening er det mest nærliggende å konkludere med at Peders erkjennelse ikke er en handling 

foretatt på Marte Kirkerud sine vegne, og at den dermed ikke virker fristavbrytende overfor henne. 

Konklusjonen blir da at kravet er foreldet.   

  

 

 

Må Gullblokka gå på Peder Ås før det kan rettes krav mot Laura? 

  

Spørsmålet om kreditor må gå på hoveddebitor først, er reist på forelesning. Det følger av finansavtaleloven 

§ 71 at institusjonen ikke kan rette krav mot kausjonisten før det er tatt rettslige skritt mot kredittkunden for å 

få tvangsgrunnlag. Bestemmelsen gjelder ikke direkte, og spørsmålet blir i tilfelle om den har innvirkning på 

de ulovfestede reglene. På ulovfestet grunnlag skilles det tradisjonelt mellom selvskyldnerkausjon og enkel 

kausjon. Selvskyldnerkausjonisten hefter prinsipalt, mens ved enkel kausjon må kreditor gå på 

hoveddebitor først.  
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Avsluttende kommentar 

Oppgaven bør være godt egnet for å differensiere studentenes prestasjoner. Enkelte spørsmål må regnes 

som ganske vanskelige. For å få A er det derfor ikke nødvendig å se alle problemstillinger, og treffe riktig i 

alle drøftelsene. Det forventes at de fleste klarer å få til noe på spørsmålet om ugyldighet på grunn av 

tvang, drøftelsene av om det foreligger direktekrav og spørsmålene om foreldelse. De som klarer å drøfte 

disse spørsmålene forstandig, bør som utgangspunkt få minst C. Utfordringen er å sette disse drøftelsene 

inn i riktig kontekst ut fra det noe kompliserte partsforholdet, og det er sannsynligvis på dette punktet at B- 

og A-kandidatene vil hevde seg. Drøfting av spørsmål som oppgaven ikke reiser (som mangelsvurdering, 

reklamasjon osv.), gir ikke uttelling. 

 

 

 

 OPPGAVE 2: TEORIOPPGAVE 

  

I denne oppgaven skal studentene drøfte hvordan man går frem for å ta stilling til kontraktsrettslige 

spørsmål som ikke er lovregulerte. Av læringskravene fremgår det at studentene skal ha god forståelse for 

obligasjonsrettens rettskildelære. Spørsmål om fastleggelse av ulovfestede regler er sentralt, og er 

behandlet av Hov/Høgberg i kapittel 1.5, av Hagstrøm i kapittel 2 og Lilleholt i kapittel 1.4. Det har også 

vært tema på forelesning og i kursundervisning. Blant annet har en kursoppgave på det obligatoriske kurset 

(fase 2) dreiet seg om fastleggelse av ulovfestede regler om beregning av prisavslag. Her ble det vist til at 

beregning av prisavslag er ulikt regulert omtrent i samtlige kontraktslover, og det ble diskutert hvilke 

kjennetegn ved de ulike kontraktstypene som forklarte forskjellene. I den forbindelse ble det påpekt at man 

ikke "automatisk" kan gå til kjøpsloven når ulovfestede kontraktsrettslige regler skal fastlegges.   

  

Oppgaven kan her som ellers disponeres på mange forskjellige måter. Noen sentrale poenger studentene 

bør ha med, er: 

- hvis avtalen regulerer det aktuelle spørsmålet, starter man der 

- spørsmål som er likt regulert i de ulike kontraktslovene gir ofte uttrykk for generelle kontraktsrettslige 

prinsipper 

- dersom et spørsmål er ulikt regulert i de forskjellige kontraktslovene, er det mer komplisert å fastlegge 

ulovfestet rett. Her må man se hen til hvilken av de lovfestede kontraktstypene den ulovfestede 

kontraktstypen likner mest på. For eksempel er det for frisørtjenester mer naturlig å se hen til 

håndtverkertjenesteloven enn kjøpsloven ved fastleggelse av de ulovfestede reglene som gjelder for denne 

kontraktstypen. Her er både styrkeforholdet mellom partene og realytelsens karakter av betydning.   

- praksis fra Høyesterett er naturligvis en sentral kilde ved fastleggelse av ulovfestede kontraktsrettslige 

regler. Andre kilder er kontraktspraksis, juridisk litteratur og reelle hensyn.    
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Teorioppgaven er til 1 time, og det er derfor noe begrenset hva man kan forvente av studentene mht. 

omfang og dybde i drøftelsene.    

  

AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Ved karaktergivning bør sensorene legge særlig vekt på 

- Kandidatenes evne til å finne og formulere relevante og klare problemstillinger 

- Kandidatenes evne til å oppstille og anvende ulovfestede regler 

- Kandidatenes evne til å finne argumenter, og anvende disse i drøftelsene av de ulike problemstillingene 

- Kandidatenes konkrete kunnskaper   

Denne sensorveiledningen er skrevet før eksamen er gjennomført, og det er derfor vanskelig å si noe 

generelt om sensuren utover dette.  

 

 

 

 

 

- Sensorveiledningen er forfattet av Marte Eidsand Kjørven, 15. mai 2019. 

Revidert av Kåre Lilleholt etter sensormøtet, 13.06.2019. 


