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1 INNLEDNING 
 
Faktum i oppgaven skulle være oversiktlig. Det samme gjelder de tvistene 
som oppstår mellom aktørene. Oppgaven er heller ikke spesielt lang, og 
studentene burde derfor ikke havne i noen form for tidsnød. 
 
I utgangspunktet ligger de spørsmålene som oppgaven reiser, innenfor 
sentrale deler av pensum, så som spørsmålet om heving, kontrollansvar, 
og direktekrav. Oppgaven er likevel ikke enkel. En rekke av de 
spørsmålene som skal løses, krever god forståelse av de aktuelle delene av 
kontraktsretten. Dette må det tas hensyn til ved bedømmelsen. Det er de 
store linjene i besvarelsene som først og fremst må vektlegges, og det kan 
naturlig nok ikke forlanges at alle synspunkter i en utførlig veiledning 
kommer med i besvarelsen. 
 
Ved karaktergivningen bør sensorene legge særlig vekt på følgende 
forhold: 
 

- Kandidatenes evne til klare problemformuleringer 
- Kandidatenes overordnede forståelse av logikken i de systemene 

som skal anvendes, f eks skillet mellom heving ex tunc og ex nunc, 
vurderingen ved dobbel force majeure og systemet for direktekrav 

- Kandidatenes evne til å argumentere nyansert for hva som utgjør 
alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper 

 
For øvrig skal kandidatenes resonnementer på vanlig måte telle langt mer 
enn deres konklusjoner, med mindre det dreier seg om helt 
uskjønnsomme standpunkter. 
 
 
2 KURSDELTAKERNE MOT PEDER ÅS 
 
2.1 BAKGRUNNSRETTEN 
 
Problemstillingen: Kandidatene må innledningsvis ta standpunkt til hvilke 
regler som gjelder i kontraktsforholdet mellom kursdeltakerne og Peder 
Ås. Den type tjenesteytelser vi her står overfor, å avholde kurs, er ikke 
lovregulert.  
 
Alminnelig obligasjonsrett: De kontraktsspørsmålene som oppgaven reiser, 
må dermed løses på grunnlag av alminnelige obligasjonsrettslige 
prinsipper (alminnelig kontraktsrett). Det er viktig at kandidatene ser at 
det dreier seg om tjenester, og at det derfor er naturlig å analogisere fra 
andre lover enn kjøpsloven, så som håndverkertjenesteloven. 



 Sensorveiledning: JUR 3111 vår 2012 4 

 
De alminnelige prinsippene er (i all hovedsak) fravikelige, det vil si at de 
står tilbake for eventuelle avtaler mellom partene, men dette er ikke en 
problemstilling som oppgaven reiser. Dersom den ene part i et 
avtaleforhold er en forbruker, vil dette i visse situasjoner kunne tenkes å 
øve innflytelse på hvilke prinsipper som gjelder i avtaleforholdet. Når det 
gjelder den type kurs som omtales i oppgaven, er det nærliggende å tro at 
de aller fleste kommer i egenskap av yrkesutøvere hvor man enten er 
næringsdrivende selv eller arbeidsgiver betaler for kurset. Siden vi ikke 
kjenner til sammensetningen av kursdeltakerne, er det problematisk å 
operere med forbrukerhensyn. 
 
Hva de alminnelige prinsippene går ut på, og hvorledes man finner dem, 
vil være en hovedoppgave for kandidatene. Det kan være aktuelt å trekke 
inn følgende kilder: 

- Analogier fra kontraktslovgivningen/forbilde i 
kontraktslovgivningen 

- Rettspraksis innenfor ulovfestede områder 
- Rettslitteratur 
- Reelle hensyn; hva er en god regel 

 
Litteratur: 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 1. og 2 utg, Oslo 2003/2011, 
kapittel 2.8 

- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002, kapittel 2 III 
 
2.2 KONTRAKTSBRUDD 
2.2.1 Innledning 
 
Problemstillingen: Et grunnvilkår for å kunne rette ulike typer krav mot 
Peder Ås er at den irregulære avviklingen av kursene representerer et 
kontraktsbrudd. Peder Ås innvender både at «noe måtte jo kursdeltakerne 
tåle» og at han ikke var «noe å bebreide for tingenes tilstand».  
 
Hendelsesforløpet er ulikt for de to kursene, og disse må derfor drøftes 
atskilt. 
 
For øvrig er det klart at Peder Ås på alminnelig grunnlag svarer for sine 
kontraktsmedhjelpere når det gjelder spørsmålet om kontraktsbrudd. 
 
Litteratur: 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 1. og 2 utg, Oslo 2003/2011, 
kapittel 6 

- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002, kapittel 8 



 Sensorveiledning: JUR 3111 vår 2012 5 

 
2.2.2 Kurset til Lars Holm (hotellet) 
 
Alminnelige krav til realytelsen: Den irregulære avviklingen av kurset til 
Lars Holm kan drøftes under to synsvinkler, mangel og forsinkelse. 
Sistnevnte alternativ vet vi imidlertid lite om, og kandidatene bør derfor 
uansett drøfte mangelsspørsmålet. 
 
Oppgaven sier ikke noe om at det var gitt særlige opplysninger om 
kursfasilitetene i kursbrosjyren mv. Kontraktsbruddspørsmålet må da 
løses med bakgrunn i de alminnelige normene som må antas å gjelde for 
den aktuelle kontraktstypen. 
 
Det stilles gjerne opp krav om at en vare skal være av vanlig god kvalitet 
og passe for sitt formål, jf Rt-1988-774 Videospillerdommen og kjl § 17 (2) 
a) og b)/husll § 2-2 andre ledd a) og b). Disse normene er objektive og 
gjelder uavhengig av om debitor kan bebreides. De gir dermed uttrykk for 
såkalte resultatforpliktelser.  
 
Det er grunn til å operere med tilsvarende objektive normer når det 
gjelder de ytre rammer for avholdelse av kurset, det vil si kursfasilitetene. 
Reelle hensyn tilsier dette, og husleielovens mangelsbegrep kan være et 
forbilde, jf husll § 2-2. 
 
I foreliggende sak synes det klart at lokalet ikke holdt den standard den 
aktuelle dagen som kursdeltakere normalt kan forvente. Noen egentlig 
drøftelse av dette trengs ikke.  
 
Konklusjon: Det forelå en mangel ved kurset til Lars Holm.  
 
2.2.3 Kurset til Marte Kirkerud:  
 
Problemstillingen: For så vidt gjaldt kurset til Marte Kirkerud, var 
situasjonen en annen enn hos Lars Holm. På grunn av sykdommen måtte 
kurset avlyses etter lunsj. Oppgaven kan tolkes slik at kursdeltakerne 
både påberoper seg at sykdommen preget Marte Kirkerud før lunsj, og at 
kurset ble avlyst deretter. Siden oppgaven er taus med hensyn til Marte 
Kirkerud prestasjon før lunsj, er det oppgaveteknisk best bare å legge vekt 
på det siste. 
 
Ytelse mot ytelse: Når deler av den tilbudte ytelsen ikke leveres, foreligger 
det naturlig nok et kontraktsbrudd fra Peder Ås sin side. Årsaken til 
avlysningen er ikke avgjørende for kontraktsbruddspørsmålet så lenge 
det ikke dreier seg om kreditorforhold. Hvorvidt avlysningen skal 
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betraktes som en (partiell) forsinkelse eller en (partiell) mangel, kan 
drøftes, men vil ikke ha noen innflytelse på konklusjonen her. I senere 
sammenhenger vil imidlertid distinksjonen kunne være av betydning, se 
nedenfor om direktekrav. 
 
Konklusjon: Det forelå kontraktsbrudd ved kurset til Marte Kirkerud. 
 
2.3 KURSAVGIFTEN 
2.3.1 Innledning 
 
Problemstillingen: Prinsipalt krever kursdeltakerne hele kursavgiften 
refundert, subsidiært at det gjøres en vesentlig reduksjon (som så kreves 
tilbakebetalt). 
 
Når kursdeltakerne krever hele kursavgiften refundert, må påstanden ses 
som krav om heving med restitusjon, se punkt 2.3.2 nedenfor. Den 
subsidiære påstanden er derimot et krav om prisavslag, se punkt 2.3.3. At 
det kan forekommende glidende overganger mellom disse to prinsipielt 
atskilte sanksjonene, er likevel på det rene. 
 
2.3.2 Heving – refundering av hele kursavgiften 
 
Litteratur: 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 1. og 2 utg, Oslo 2003/2011, 
kapittel 18 Heving 

- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002, kapittel 12 
Erstatningsgrunnlagene 

 
a) Kurset til Lars Holm (hotellet) 
 
Heving ex tunc: Kurset til Lars Holm ble faktisk gjennomført. Kravet om 
restitusjon av hele kursavgiften reiser da spørsmålet om adgangen til å 
heve med tilbakevirkende kraft – heving ex tunc – der ytelsen etter sin art 
ikke kan tilbakeføres.  
 
Alminnelig lære er at man bare kan heve ex nunc for denne type ytelser, 
med mindre det foreligger et særlig grovt kontraktsbrudd, se eksempelvis 
Hagstrøm, 2. utg, side 455–456. 
 
Hevingstemaet: Det foreligger ikke grov skyld. Da er det nærliggende å ta 
utgangspunkt i skjønnstemaet som er benyttet i hvtjl § 26: Kreditor kan 
heve dersom «formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av 
mangelen». Det er viktig at kandidatene får fram at hevingsterskelen er 
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høyere etter dette skjønnstemaet enn etter det ordinære 
vesentlighetskravet. 
 
Det skal i utgangspunktet legges en individuell vurdering til grunn: 
Hvilken betydning har kontraktsbruddet for den enkelte kreditor. 
 
Konkret vurdering: Det opplyses ikke at noen av deltakerne forlot kurset. 
Dette kan indikere at vi snakker om ubehag og forsinkelse, men at man 
ikke har med et så alvorlig avvik å gjøre at heving tillates. 
 
Virkningen av heving: Dersom kandidatene kommer fram til at det kan 
heves ex tunc, vil resultatet bli at kursdeltakerne skal betale et rimelig 
vederlag for den verdi kurset har hatt for dem (berikelsen), jf prinsippet 
som er uttrykt i hvtjl § 16 første ledd andre punktum. Også ved kjøp, hvor 
det skjer en restitusjon, skal jo partene kompensere motparten for 
vesentlig nytte av oppfyllelsen. Hele vederlaget kan derfor bare kreves 
tilbake dersom det ikke foreligger noen slik nytte overhodet.  
 
b) Kurset til Marte Kirkerud 
 
(1) Heving ex tunc: På nytt oppstår spørsmålet om heving ex tunc. 
Situasjonen er imidlertid en noe annen. Første delen av kurset er 
gjennomført (forutsetter at det ikke forelå noen mangel, se ovenfor), mens 
andre del blir avlyst, det vil si varig forsinkelse med denne delen. 
 
Hevingstemaet: Også her vil håndverkertjenesteloven kunne yte 
veiledning. Etter hvtjl § 15 andre ledd andre punktum kan kreditor bare 
heve hele avtalen dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet 
som følge av forsinkelsen. 
 
Konkret vurdering: Vurderingen kan etter undertegnedes oppfatning lett 
bli en annen enn for Lars Holm. Særlig vil sammenhengen mellom de 
ulike delene av et kurs kunne begrunne heving av hele kursets. 
 
Virkningen av heving: Dersom kandidatene kommer fram til at det kan 
heves ex tunc, blir virkningen den samme som for kurset til Lars Holm. 
 
Kan det bare heves ex nunc, kan kursdeltakerne bare kreve refundert en 
forholdsmessig andel av avgiften. Men siden denne delen faktisk ikke er 
(eller blir) prestert, kan man basere en slik sanksjon direkte på prinsippet 
om ytelse mot ytelse. 
 
2.3.3 Prisavslag – vesentlig reduksjon 
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Litteratur: 
- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 1. og 2 utg, Oslo 2003/2011, 

kapittel 17 Prisavslag 
- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002, kapittel 11 

Retten til prisavslag 
 
a) Kurset til Lars Holm (hotellet) 
 
Hjemmelsgrunnlag: Den tradisjonelle lære er at prisavslag gir uttrykk for et 
alminnelig kontraktsrettslig prinsipp ved mangler og kan følgelig også 
benyttes utenfor de regulerte tilfellene. Formålet med prisavslaget er å 
gjenopprette balansen i kontrakten, jf Rt-2000-199, og er dermed en 
direkte utløper av prinsippet om ytelse mot ytelse.  
 
Vilkår: Prisavslag er å regne som en ubetinget mangelsanksjon; det stilles 
ikke opp ytterligere vilkår for å gjøre sanksjonen gjeldende enn at det 
foreligger en mangel. Dette vilkåret er som fastslått tidligere, oppfylt i 
foreliggende sak. 
 
Utmåling: Det primære formålet med prisavslaget er å gjenopprette 
balansen i avtalen mellom partene, jf Rt-2000-199 Revefarmdommen. 
Prisavslaget skal da tilsvare den kontraktuelle verdien av mangelen. 
 
Det såkalte proporsjonalitetsprinsippet uttrykt i kjl § 38 gir liten 
veiledning i et tilfelle som det foreliggende. Proporsjonalitetsprinsippet er 
for øvrig en utmålingsmodell som er spesialdesignet for kjøp, og da særlig 
med tanke på artsbestemte gjenstander med en fast markedsverdi. 
 
I foreliggende sak må det foretas en skjønnsmessig vurdering av 
kontraktsbrudds konkrete betydning for de enkelte deltakerne. Som man 
ser vil denne problemstillingen lett gli over mot hevingsoppgjøret ex tunc. 
 
b) Kurset til Marte Kirkerud 
 
Som nevnt tidligere, kan avlysningen av den gjenværende del av kurset til 
Marte Kirkerud enten betraktes som en (partiell) mangel eller som en 
(partiell) forsinkelse. 
 
Ved førstnevnte alternativ vil kursdeltakerne kunne kreve prisavslag. 
Siden prisavslaget skal tilsvare den kontraktuelle verdien av mangelen, 
synes det nærliggende å innrømme en prisreduksjon på 50 % av 
kursavgiften. 
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Betraktes derimot avlysningen som en (partiell) forsinkelse, kan 
kontraktsbruddet i utgangspunktet ikke møtes med prisavslag. På den 
andre siden kan man anføre prinsippet om ytelse mot ytelse. Siden bare 
deler av ytelsen er prestert, må kursdeltakerne kunne holde tilbake 
vederlag for de delene som ikke er levert, se ovenfor. 
 
 
2.4 ERSTATNING 
2.4.1 Innledning 
 
Kravene: Kursdeltakerne rettet erstatningskrav mot Peder Ås. Dette dreide 
seg dels om ekstra reisekostnader, og dels om ordinære utgifter til reise og 
diett. 
 
Forutsetning: Kravene synes å baseres på en forutsetning om at 
kursdeltakerne har kunnet heve avtalen med Peder Ås. En slik 
forutsetning kan gjøre den videre drøftelsen noe enklere og vil bli lagt til 
grunn her. 
 
Litteratur: 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 1. og 2 utg, Oslo 2003/2011, 
kapittel 19 Erstatning – grunnlag og kapittel 20 Erstatningsansvar – 
utmåling 

- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002, kapittel 13 
Erstatningsgrunnlagene og kapittel 15 Erstatningsutmålingen 

 
2.4.2 Ansvarsgrunnlaget 
 
Problemstillingen: I motsetning til prisavslag krever erstatning et særlig 
ansvarsgrunnlag. Uaktsomhet er det tradisjonelle ansvarsgrunnlaget i 
norsk rett. I foreliggende sak kan imidlertid kursdeltakerne ha problemer 
med å nå fram på et slikt grunnlag. Spørsmålet blir derfor om det 
foreligger et ansvarsgrunnlag uavhengig av skyld. 
 
Kontrollansvar på uregulert grunnlag: Dette reiser en velkjent 
problemstilling for kandidatene; hvorvidt kontrollansvaret kan benyttes 
utenfor de regulerte tilfellene. 
 
Generelt må det kunne anføres at når kontrollansvaret er blitt benyttet så 
konsekvent av lovgiver over lang tid på sentrale felt av kontraktsretten, er 
det nærliggende å ta dette som uttrykk for et alminnelig prinsipp. 
Ansvarsformen har dessuten betydelig internasjonal gjennomslagskraft, jf 
eksempelvis CISG og UNIDROIT-prinsippene. En viktig avgrensning må 
likevel gjøres: Kontrollansvar kan bare anvendes ved resultatforpliktelser. 
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I dag har muligens rettsutviklingen kommet så langt at man kan anføre at 
for resultatforpliktelser gjelder et kontrollansvar med mindre det 
foreligger særlige hensyn knyttet til den enkelte kontraktstype som taler i 
mot. 
 
Identifikasjon – dobbel force majeure: Siden årsaken til kontraktsbruddene 
ligger hos tredjemenn, må man supplere det ulovfestede kontrollansvaret 
med et (ulovfestet) identifikasjonsprinsipp, læren om dobbel force 
majeure. I realiteten flytter man vurderingstemaet ned til 
underleverandørens kontrollsfære. 
 
Det er viktig at kandidatene ser at det ikke i denne sammenhengen er 
avgjørende hva slags kontraktsforhold som gjelder mellom Peder Ås og 
hotellet eller Marte Kirkerud. Vurderingstemaet er det samme som 
overfor Peder Ås, jf kjl § 27 andre ledd «bare om også tredjemann ville 
være fritatt etter reglene i første ledd».  
 
2.4.3 Kurset til Marte Kirkerud 
 
Når det gjelder kontrollansvaret, er det praktisk å starte med kurset til 
Marte Kirkerud dersom dette betraktes under synsvinkelen forsinkelse. 
 
Forsinkelse: Det er vanlig å ta utgangspunkt i kjl § 27 om forsinkelse når 
man skal beskrive ansvarsmodellen. I utgangspunktet er selger objektivt 
ansvarlig ved kontraktbruddet, med mindre selger kan påvise at tre (fire) 
kumulative fritaksvilkår er oppfylt: Hindrings- og aktivitetsvilkåret, 
kontrollvilkåret og betraktningsvilkåret. Dette er godt kjent for de fleste 
kandidatene. 
 
Vurdering: Spørsmålet er om influensa kan betraktes som en begivenhet 
utenfor Marte Kirkeruds kontroll. Å svare ja på dette spørsmålet, synes 
umiddelbart sympatisk. Man kan også argumentere med at sykdommens 
årsak er ekstern. Ved typiske tjenesteytelser kan imidlertid et slikt 
standpunkt – å godta sykdom som fritaksvilkår – være med å uthule det 
objektiviserte ansvaret. 
 
2.4.4 Kurset til Lars Holm (hotellet) 
 
Forutsetning: Kontraktsbruddet til Lars Holm ses under synsvinkelen 
mangel (for lav temperatur i kurslokalene). 
 
Mangler: Etter kjl § 40 (1) kommer modellen som er beskrevet i kjl § 27 for 
forsinkelse, til anvendelse. Særlig hindringsvilkåret skaper visse 
problemer. Rent språklig er ansvarsmodellen designet med tanke på 
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forhold som hindrer en prosess, og er dårligere tilpasset mangelstilfellene. 
Dette viser seg særlig ved anvendelse av hindringsvilkåret: Hva menes 
egentlig med at mangel skyldes en hindring? 
 
Vurderingsmodellen: Ved artsbestemte ytelser – hvor debitor velger 
oppfyllelsesobjekt – er det nærliggende å ta utgangspunkt i Rt-2004-675 
bambuspinnedommen. Rettspolitisk innebærer standpunktet i dommen at 
debitor bærer den fulle risikoen for valg av oppfyllelseskanaler («å satse 
på feil hest»). I foreliggende sak kan det argumenteres for at Peder Ås 
hadde en slik valgfrihet da han bestemte seg for bruk av hotellet, at 
kriteriene i dommen er anvendelige, se særlig avsnitt 55. 
 
En annen innfallsvinkel består i å ta utgangspunkt i kontrollkriteriet i 
ansvarsmodellen. Dersom årsaken til kontraktsbruddet ligger innenfor 
debitors kontrollsfære, det vil si et område han har dominerende 
innflytelse på, vil han være ansvarlig uavhengig av skyld. Ved 
specieytelser vil dette kriteriet stå i sentrum. I foreliggende sak kan det 
anføres at kurslokale og foredragsholdere var bestemt før man inngikk 
avtaler med kursdeltakerne, og dermed forelå det ingen valgfrihet for 
Peder Ås slik situasjonen er ved genusleveranser.s 
 
Den konkrete vurderingen: Årsaken til kuldeproblemene var konstruksjonen 
av den nye fløyen. I utgangspunktet synes dette å være et forhold 
innenfor hotellets kontrollsfære. Det er likevel fullt mulig å argumentere 
med at værfenomener man ikke har opplevd på «en mannsalder», ligger 
utenfor hotellets risikosfære. Noen kandidater vil kanskje komme inn på 
om hvorvidt hotellet hadde en lovlig konstruksjon etter byggeforskriftene. 
 
Konklusjon: Begge standpunkter lar seg forsvare.  
 
2.4.5 Tapets art 
 
Den videre drøftelsen forutsetter at det foreligger ansvarsgrunnlag. 
 
a) Direkte tap 
 
Problemet: Virkeområdet for det lovregulerte kontrollansvaret er begrenset 
av tapets art. Siden det ikke foreligger avtaler med forbrukere (se 
ovenfor), er det nærliggende å benytte kjøpslovens system analogisk. 
Etter undertegnedes oppfatning er det vanskelig å se for seg at et 
uregulert kontrollansvar skal strekke seg vesentlig lenger enn de 
lovregulerte. 
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Avgrensing mot indirekte tap: Det følger av kjl § 40 (2) at kontrollansvaret 
ikke gjelder for indirekte tap slik det er definert i kjl § 67 (2). Alt annet tap 
enn det som faller inn under oppregningen i kjl § 67 (2) er å regne som 
direkte tap, og faller innenfor virkeområdet til kontrollansvaret. 
Oppgaven består dermed i å se om de aktuelle tapspostene faller inn 
under noen av kategoriene i kjl § 67 (2). 
 
Ekstra reiseomkostninger: Dette er utgifter som ikke (naturlig) faller inn 
under noen av kategoriene i kjl § 67 (2) og er følgelig å betrakte som 
direkte tap. 
 
For øvrig er slike reiseomkostninger en direkte følge av de forsinkelsene 
som oppsto med kurset. 
 
Øvrige utgifter: Disse utgiftene drøftes i neste punkt. 
 
b) Positiv kontraktsinteresse – ordinære utgifter til reise og diett 
 
Problemstillingen: Når det gjelder de ordinære utgiftene til reise og diett, 
reiser kravene fra kursdeltakerne det grunnleggende spørsmålet om 
hvilket årsaksperspektiv som skal benyttes ved erstatningsutmålingen; 
positiv eller negativ kontraktsinteresse.  
 
Vurdering: Ved gyldige kontrakter kan kreditor kreve erstatning for 
kontraktsbrudd – den positive kontraktsinteresse. Dette innebærer at 
tapspostene må stå i årsakssammenheng med misligholdet. 
 
Tilsynelatende ekskluderer kravet til årsakssammenheng erstatning for 
normale utgifter. Dette er utgifter som er oppstått som følge av avtalen, 
ikke som følge av kontraktsbruddet. Brudd på en biforpliktelse foreligger 
heller ikke, jf synspunktet i Rt-1938-602 Blårevdommen. Kandidater som 
baserer seg på denne tradisjonelle lære, må få full uttelling. 
 
Etter undertegnedes oppfatning bærer dette likevel galt av sted. Mens de 
ordinære utgiftene var ment som investeringer i økt kompetanse, blir 
kursdeltakerne etter heving sittende med tomme utgifter uten noe formål. 
(Motytelsen som skulle kompensere for utgiftene, er falt bort.) Det må 
derfor kunne argumenteres for at det som var en investering, nå er blitt en 
ren utgift forårsaket av kontraktsbruddet. En korrekt bruk av den positive 
kontraktsinteressen, vil føre til samme resultat: Man skal kompenseres for 
den økonomiske differansen mellom et hypotetisk hendelsesforløp 
(kontraktsmessig oppfyllelse) og det faktiske hendelsesforløpet (heving). 
Dersom det legges til grunn at kursdeltakerne i framtiden (minst) ville 
hatt et utbytte av kurset som tilsvarer utgiftene, ville kontraktsoppfyllelse 
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ført til et resultat på 0 kr. I det faktiske hendelsesforløpet (heving) sitter 
deltakerne igjen med de ordinære utgifter. Den økonomiske differansen 
mellom disse to perspektivene, som er den positive kontraktsinteressen, 
er derfor lik de ordinære utgiftene.  
 
Dersom man kommer til at utgiftene kan dekkes, dreier det seg klart nok 
om direkte tap. 
 
Litteratur: 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 1. og 2 utg, Oslo 2003/2011, 
kapittel 20.2 

- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002, kapittel 13 
Erstatningsgrunnlagene og kapittel 15.1 

 
 
3 KURSDELTAKERNE MOT HOTELLET OG MARTE KIRKERUD 
3.1 INNLEDNING – DIREKTEKRAV 
 
Problemstillingen: Siden årsaken til den irregulære avviklingen av kursene 
ligger hos hotellet og Marte Kirkerud, velger kursdeltakerne også å rette 
sine krav direkte mot disse aktørene. Spørsmålet er om kursdeltakerne på 
denne måten kan rette et krav direkte mot de som er årsak til problemene 
uten at det foreligger et kontraktsforhold mellom dem. 
 
Både hotellet og Marte Kirkerud anfører at det ikke forelå noen avtale 
mellom dem og kursdeltakerne. 
 
Krav og litteratur: Det kreves god forståelse av temaet direktekrav, og 
temaet er behandlet følgende steder i anbefalt litteratur: 

- Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 1. og 2 utg, Oslo 2003/2011, 
kapittel 36.3 

- Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte, 2 utg, Oslo 2002, kapittel 23 
 
3.2 HJEMMELSGRUNNLAGET FOR DIREKTEKRAV 
 
Generelt: Vi befinner oss innenfor et ulovfestet område av kontraktsretten, 
se ovenfor, og det foreligger derfor heller ikke noe positivrettslig 
grunnlag for å gjøre krav direkte gjeldende mot Peder Ås’ 
kontraktsmedhjelpere.  
 
Man kan tenke seg mange grunnlag for et direktekrav, se litteraturen. I 
foreliggende sak er det imidlertid ikke grunnlag for bruk av deliktsretten, 
og det foreligger ikke opplysninger om en tredjemannsavtale eller utsagn 
eller handlemåte fra Peder Ås som kan tolkes i retning av en 
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transporterklæring. Spørsmålet må derfor vurderes ut fra hvorvidt det 
gjelder et alminnelig prinsipp om kontraktuelt direktekrav i 
obligasjonsretten. 
 
Argumentasjonen: På samme måte som for kontrollansvaret, foreligger det 
nå en omfattende kontraktslovgivning hvor kreditor får adgang til å gå 
direkte på kreditors bakmenn ved mangler (men ikke etter husleieloven). 
Reelle hensyn taler også i betydelig grad for en slik adgang. Spørsmålet 
ble drøftet i Rt-1998-656 Ullerudåsen borettslag, men avgjort på et konkret 
grunnlag (tredjemann/entreprenøren hadde en særlig selvstendig 
funksjon overfor byggherren). Teorien synes i stor grad å være positiv til 
en slik adgang. 
 
Gode grunner taler i dag for en alminnelig direktekravsadgang med 
mindre det foreligger særlige hensyn knyttet til den enkelte kontraktstype 
som taler i mot. 
 
Begrensning – mangler: Direktekrav etter kontraktslovgivningen er knyttet 
til mangler. (Her vil kravets identitet gjerne være enkelt å fastslå.) 
Forsinkelser forårsaket av tredjemenn gir ikke grunnlag for et 
kontraktuelt direktekrav. En tilsvarende begrensning må gjelde for et 
alminnelig kontraktuelt direktekrav i obligasjonsretten. 
 
Denne begrensningen vil slå inn for kravene mot Marte Kirkerud dersom 
man betrakter kontraktsbruddet her som en forsinkelse. Det må likevel 
være akseptabelt å anse kontraktsbruddet her som en kvantitetsmangel, 
se nedenfor. 
 
3.3 DIREKTEKRAVSMODELLEN 
 
Innen kontraktsretten opererer man med to ulike direktekravsmodeller; 
subrogasjon og springende regress, se litteraturen. Felles for de to 
modellene er at de bakre ledd – hotellet og Marte Kirkerud – ikke kan 
komme i større ansvar overfor kursdeltakerne enn det de ville ha kommet 
i overfor Peder Ås. Ved subrogasjon gjøres Peder Ås’ sitt krav gjeldende, 
ved springende regress må det foreligge et tilsvarende krav. 
Grunnvilkåret for et direktekrav er derfor at det foreligger et ansvar 
mellom Peder Ås og hotellet/Marte Kirkerud, og dette vil være 
hovedproblemstillingen i begge forholdene. 
 
Det er likevel en forskjell. Enklest er situasjonen ved subrogasjon fordi 
man da bare trenger å fastslå hvilke krav Peder Ås har mot hotellet/Marte 
Kirkerud. Ved springende regress må det først fastslås at kursdeltakerne 
har krav mot Peder Ås. Dessuten må Peder Ås ha et «tilsvarende krav», 
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og dette kan skape problemer fordi avtaleforholdene mellom Peder Ås og 
hotellet/Marte Kirkerud på den ene siden og kursdeltakerne på den 
andre, ikke er likeartede. 
 
Det er omtvistet hvilken modell som i tilfelle skal danne forbilde ved en 
alminnelig direktekravsadgang, se om dette hos Viggo Hagstrøm. I Rt-
1998-656 Ullerudåsen borettslag uttalte imidlertid domstolen at det bør 
være letter å nå fram med et direktekrav som ikke går lenger enn 
vedkommendes eget krav, det vil si springende regress-modellen. 
Nedenfor tas derfor utgangspunkt i denne modellen. 
 
3.4 HOTELLETS ANSVAR OVERFOR PEDER ÅS 
 
Presisering: Kursdeltakerne rettet de samme kravene mot hotellet som de 
hadde gjort gjeldende mot Peder Ås. Dette vil dels dreie seg om 
restitusjon av kursavgiften og dels om erstatning av utgiftene. 
 
Tilsvarende krav: Grunnvilkåret for å rette et krav mot hotellet, er at et 
tilsvarende krav kan gjøres gjeldende av Peder Ås, det vil si springende 
regress-modellen. 
 
Det synes klart at Peder Ås har et restitusjonskrav mot hotellet. 
Spørsmålet er imidlertid om et slikt restitusjonskrav kan sies å være et 
«tilsvarende krav». Det er uklart om det er tilstrekkelig at kravet er av 
samme art som kursdeltakernes (heving, prisavslag), eller om det 
utmålingsmessig også må følge de samme regler.  
 
Uansett vil det kunne være aktuelt for Peder Ås å kreve erstatning fra 
hotellet. Ansvarsgrunnlaget i forholdet mellom Peder Ås og hotellet for så 
vidt gjelder kuldeproblemene, bør løses etter alminnelige prinsipper om 
kontrollansvar, se drøftelsen av dette tidligere.  
 
Når det gjelder utmålingen, er å bemerke at det kan komme på tale å 
konvertere kursdeltakernes restitusjonskrav mot Peder Ås til 
erstatningskrav i det bakenforliggende ledd. For Peder Ås vil 
restitusjonskravene fra kursdeltakerne representere et tap som han kan 
kreve dekket av hotellet. 
 
Konklusjon: Kursdeltakerne kan rette sine krav mot hotellet. 
 
3.5 MARTE KIRKERUDS ANSVAR OVERFOR PEDER ÅS 
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Forutsetning: Den delvise avlysningen av kurset til Marte Kirkerud 
bedømmes som en kvantitetsmangel og ikke som en forsinkelse, se 
ovenfor. 
 
Tilsvarende krav: Marte Kirkeruds ytelse er en personlig tjenesteytelse; å 
holde forelesninger. Trolig vil ansvarsgrunnlaget i et slikt 
kontraktsforhold være culpa. Da Marte Kirkerud ikke er noe å bebreide, 
vil ikke Peder Ås kunne gjøre noe erstatningskrav mot henne. 
 
Selv om det foreligger en innsatsforpliktelse, må imidlertid Marte 
Kirkerud faktisk prestere for å få rett til sitt honorar (vederlagsrisikoen). 
Siden halve kurset ikke gjennomføres vil det derfor komme på tale å rette 
et restitusjonskrav mot henne for deler av honoraret. 
 
Konklusjon: Kursdeltakerne kan ikke rette sine erstatningskrav mot Marte 
Kirkerud. 
 
3.6 REKLAMASJON 
 
Problemstillingen: Både hotellet og Marte Kirkerud gjør gjeldende at 
kravene mot dem er fremmet «alt for sent». Dette reiser spørsmålet om 
det gjelder noen reklamasjonsfrister i tilknytning til direktekrav og i 
tilfelle om en slik frist er overholdt. 
 
Krav til særlig reklamasjon: Samtlige av kontraktslovene som gir adgang til 
direktekrav ved mangler, pålegger kreditor å varsle tredjemann særskilt 
om kravet, se eksempelvis kjl § 85 (1). Det er nærliggende å se på disse 
bestemmelsene om særlig reklamasjon som utslag av et alminnelig 
prinsipp. 
 
Ved subrogasjon må dessuten kontraktsmotparten har reklamert i tide i 
forholdet mellom ham og bakmannen. Siden kursdeltakerne oppdager 
kontraktsbruddet (minst) like tidlige som Peder Ås, synes dette 
umiddelbart ikke å utgjøre en særlig begrensning. Men fristen for 
kursdeltakerne kan være lenger enn for Peder Ås, se straks nedenfor. Da 
vil denne reklamasjonsfristen få selvstendig betydning. 
 
Innen rimelig tid: Reklamasjonsfristen er i kontraktslovgivningen beskrevet 
som et krav om reklamasjon «innen rimelig tid etter at han oppdaget eller 
burde ha oppdaget mangelen». Dette gir uttrykk for en normativ frist. 
 
Rent faktisk gikk det noe over 3 måneder før kursdeltakerne reklamerte. 
Det kan synes noe lang tid, se Rt-2010-103 As is-dommen 
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(forbrukerforhold), men ved direktekrav må man ta hensyn til at det er 
naturlig først å gå på sin kontraktsmotpart. 
 
 
 
 
Lasse Simonsen 


