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30.5 Motregning i solidarskyldforhold varderimotetersi
kontrakten ved 1kEr det flere solidarskyldnere — A og B — er det klart at kreditor etter å være blitt av Det er mulig il

kompensert med et krav som B har på ham, heller ikke har sitt krav på A i behold. ner, og at det var
Ellers ville han jo få dobbelt opp, og det ville være i strid med solidaritetsprinsippet. utover, var i virke
Kreditor må derfor her som ellers finne seg i å bli avkompensert før han ennå har talt kjøpesummen

med sitt erstatnin~fremsatt krav pa betaling. Og om han foreløpig bare har fremsatt krav overfor A, ma I)

han like fullt finne seg i å bli avkompensert også med et motkrav som 8 har på ham. saIgS”~J~
Det er altså klart at selve den omstendighet at kreditor har både A og B som (rederiets) side ul

skyldnere, ikke gir ham rett til å motsette seg motregning. Men dersom motkravet var da helt rimelig
tilhØrer A, og det er medskyldneren B som fremsetter motregningserklæringen, pesummen betalt.
får denne selvsagt ingen virkning med mindre B i forhold til A er berettiget til å og ikke den meds

var dette momentanvende hans krav til motregning, se kap. 30.2. Men den samme betingelse ma jo Dette tyder og
være til stede for at en avtale mellom B og kreditor om motregning i As krav skal seg om et tilfelle
være gyldig. (En annen sak er at dersom kreditor først ønsker å bli avkompensert av konnossement
med As krav på ham, vil han etter omstendighetene selv kunne erklære motreg- hadde imidlertid
ning.) å betale selgeren

kjøperens samtykl
sømnielig behandNår Platou: Selskapsrett I 2. utg. s. 97—98 benekter at det overfor et ansvarlig selskaps kreditor kan k k

kompenseres med motkrav tilhørende den enkelte interessent, blander han sammen to helt forskjel- « onne sitet a væ
lige spørsmål, nemlig I: spørsmålet om den omstendighet at det er flere solidarskyldnere, kan beret- onne siteti enk
tige kreditor til å avvise en motregningserkiæring fremsatt på basis av et krav som bare tilhører den rens avp an
ene av dem, og 2: spørsmålet om den sistnevntes medskyldnere i forhold til ham er berettiget til å var oppstatt som e

salgsgjenstanden.bruke hans krav til motregning.
ung av salgsgjensi
tilfellet som forel;Fra det nevnte må det gjøres unntak for det tilfelle at B ikke var medforpliktet som sikkert har sp

fra først av, men er kommet til som debitor senere og uten kreditors vilje. Vi kan spørsmål om den I
tenke oss at kreditor får et uventet brev fra B hvor 8 erklærer at han stiller seg som for å avkompensei

kausjonist forAs gjeld. Dermed erjo B blitt medforpliktet uten at det kreves noen det andre tilfellet
«aksept» fra kreditors side. Et par dager etter kommer det så et nytt brev fra 13 hvor
han erklærer motregning. Antar man først at en kreditor ikke behøver å finne seg
i å bli avkompensert med et krav som en uvedkommende tredjemann har på ham,
er det klart at han heller ikke behøver å finne seg i å bli avkompensert med Bs krav
i dette tilfellet. Ellers ville enhver uvedkommende tredjemann kunne fremtvinge 30.6 VirI<
motregning ad en særdeles enkel omvei. Kreditor må altså her ved å avslå motreg Enkelte utenlat
ning kunne opprettholde sitt krav på A. tilbakevirkendt

vene står komjRt. 1928 s. 885 går tilsynelatende meget langt i retning av å sette Bs egenskap som meddebitor ut . f . f
av betraktning når det er A som kreditor krever. Et parti kull var solgt og sendt med båt. Ved en feil ningen Ører i
fra skipets side ble det utlevert kjøperen uten samtidig innløsning av konnossementet, mao. uten regning inntrad
at kjøpesummen ble betalt. Selgeren gikk kjøperen forbi og forlangte at rederiet skulle betale. Re- kravet er rentel
deriet erkjente sitt ansvar, men forlangte motregning, idet det hadde fått transport fra kjøperen på et En slik regel
erstatningskrav som denne mente å ha på selgeren i anledning av at skipet ikke hadde fått full last, til den motsatte
Selgeren protesterte mot motregning og fikk Høyesteretts medhold med den begrunnelse at transpor- kravene til o I
ten ikke var reell, men bare inneholdt en bemyndigelse til å bruke kravet til motregning — og at de ~ .

to krav ikke hadde sin opprinnelse i det samme forhold: Selgerens krav mot rederiet var begrunnet et Lat4.tum i og i
i rederiets rettsstridige utlevering av varen uten samtidig innløsning av konnossementet. Motkravet
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var derimot et erstatningskrav for utlegg påført kjøperen ved at selgeren hadde misligholdt sin del av
kontrakten ved ikke å skaffe full last.

av- Del er mulig Høyesterett overhodet ikke var oppmerksom på at kjøperen var rederiets medskyld
dd. ner, og at det var motregning av deres solidargjeld som det var spøismål om. Den som dommen gikk
)et. ut over, var i virkeligheten ikke rederiet, men kjøperen. Det er nemlig klart at rederiet, etter å ha be

talt kjøpesummen, hadde regress til kjøperen. Og dette regresskrav kunne kjøperen ikke kompensere
G med sitt erstatningskrav på selgeren.ma Dominens resultat var imidlertid som så ofte — mer holdbart enn begrunnelsen. Her forelå jo et

im. salgstilfelle hvor det skulle skje ytelse mot ytelse, men hvor kjøperen under medvirkning fra skipets

om (rederiets) side ulovlig hadde satt seg i besittelse av salgsgjenstanden uten selgerens samtykke. Det
.vet var da helt rimelig og logisk at motregning ble nektet da den forurettede selger senere forlangte kjø

en pesummen betalt. Kompensasjon skulle ha vært nektet selv om motkravet hadde tilhørt rederiet selv
I og ikke den medskyldige kjøper. Man kan vel med temmelig stor sikkerhet gå ut fra at det nettoppvar dette moment av overgrep som om enn ubevisst — var det virkelige motiv for dommen.55

IJO Dette tyder også en annen dom som Høyesterett avsa ca. en måned senere, på. Også den dreide
kai seg om et tilfelle hvor kjøperen urettmessig hadde fått utlevert salgsgjenstanden uten innløsning
sert av konnossementet, se Rt. l928s. 1121: Her var det ekspeditøren som hadde utlevert godset. Han
eg- hadde imidlertid betinget seg bankgaranti mot følgene av dette, og etter at han var blitt dømt til

å betale selgeren og hadde oppfylt dommen, gikk han løs på garantisten. Denne forlangte med
kjøperens samtykke motregning med kjøperens erstatningskrav på ekspeditøren i anledning av for

k sømmelig behandling av varen. I dette tilfellet anså Høyesterett motregning tilstedelig idet man fant
kl «konneksitet å være tilstede mellem hoved- og motkrav,>. I virkeligheten forelå det heller ikke her

- konneksitet i den forstand at begge krav var oppstått som følge av ett og samme forhold. Ekspeditø
eret- rens krav på banken var oppstått som følge av ett og samme forhold. Ekspeditørens krav på banken

var oppstått som en følge av garantien og hans rettsstridige medvirkning til at kjøperen fikk utlevert
b a salgsgjenstanden. Kjøperens krav på ekspeditøren var oppstått pga. dennes forsømmelige behand

ling av salgsgjenstanden. Hva konneksitet angår, sto tilfellet derfor ikke på noen måte bedre enn det
tilfellet som forelå i den første dommen. Men i en annen henseende var det en vesentlig forskjell

ktet som sikkert har spilt en avgjørende rolle, om enn som det synes, ubevisst. Idet første tilfellet var det
kan spørsmål om den fortirettede selger skulle finne seg i å tåle motregning. Og de som slo seg sammen
som for å avkompensere ham, var de samme to som først hadde slått seg sammen for å forurette ham~ I
ioen det andre tilfellet ble motregning forlangt overfor en som hadde vært med på å forurette selgeren,

men som selv ikke hadde lidd noen overlast. Men ham var det ingen som helst grunn til å gi noe
wor særlig vern mot motregning, selv ikke om kravene hadde manglet enhver antydning av konneksitet.
seg

krav
inge 30.6 Virkninger av motregning

Enkelte utenlandske lover tillegger i en viss utstrekning en motregningserklæring
tilbakevirkende kraft, slik at motregningen regnes som inntrådt i det øyeblikk ba-

tor ut vene står kompensable overfor hverandre, altså før motregning er erklært. Ord
m feil ningen fører i flere henseender til samme resultat som den gamle lære om at mot-

uten regning inntrådte automatisk. Praktisk betydning får ordningen bl.a. hvor det ene
Re- kravet er rentebærende, det annet ikke.

på et En slik regel har aldri hatt noen talsmann hos oss. Vår eldre teori gikk til og med
I last. til den motsatte ytterlighet og lærte at motregningserklæringen ikke engang brakte

a~de kravene til opphør ex nunc: Gikk den annen part med på motregningen, var denne
‘unnet et faktum i og med samtykket. I motsatt fall inntrådte den først ved dom.
kravet
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