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Privatrettssymposiet 2023 

Institutt for privatretts nyttårssymposium 
12. og 13. januar 2023 

 
Invitasjon til studenter 

 
Oslo Senter for Kommersiell Rett arrangerer nyttårssymposium 12.-13. Januar 2023, og 
inviterer alle studenter med interesse for formuerett og rettskildespørsmål til å delta på to av 
Symposiets mest sentrale sesjoner, Åpningssesjonen og Hagstrøms minneforelesning.  

 
Velkommen! 

PROGRAM 
TORSDAG 12. JANUAR 2023 
 
10.15-12.00 Plenumssesjon, Gamle Festsal 
 

Åpning av symposiet  
Professor dr. juris Amund Tørum, leder OSKR  
 

Skyldformer i formueretten 
 
Med skyld menes vanligvis at en skadevolder har eller burde hatt kunnskap om en risiko som 
har forårsaket skade, og at vedkommende har hatt personlige forutsetninger for skyld. Det 
skilles mellom tre former for – eller grader av – skyld: Vanlig uaktsomhet, grov uaktsomhet og 
forsett. I de fleste sammenhenger er vanlig uaktsomhet tilstrekkelig for ansvar, og graden av 
skyld er uten betydning for ansvarets omfang. Men det er også en rekke eksempler på at 
skyldgraden har betydning, enten for grunnlaget, subjektet eller omfanget av ansvar. 
Skyldgraden kan også påvirke fordelingen av bevisbyrden mellom parter, samt ha betydning 
for reklamasjonsspørsmål, foreldelse mv. Eksemplene er mange. For bare å nevne noen: 
Forsett eller grov uaktsomhet kan føre til at ansvarsfritak eller ansvarsbegrensninger settes 
til side, i medhold av lov (for eksempel vegfraktloven § 38), avtale (for eksempel NS 8405 og 
NS 8401) eller på ulovfestet grunnlag. Skadevolders ansvar for skade utenfor yrkes- og 
ervervsvirksomhet som er dekket av forsikring, forutsetter «forsett eller grov skyld», jf. 
skadeserstatningsloven § 4-2 og § 4-3. Ansvar for ikke-økonomisk skade etter 
skadeserstatningsloven § 3-5 forutsetter at skaden er voldt «forsettlig eller grovt aktløst». 
Som et siste eksempel kan nevnes at grensen for erstatningsmessige skadefølger – 
adekvansgrensen – gjerne anses å utvides ved forsett og grov uaktsomhet. Eksemplene er 
tilstrekkelige for å vise at skyldgraden kan ha stor betydning i en rekke ulikeartede situa-
sjoner. Men hva karakteriserer den enkelte skyldformen, og hvordan skal man trekke 
grensene mellom dem? Det er blant temaene som settes under debatt i årets åpningssesjon. 
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FREDAG 13. JANUAR 2023 
 
 
11.30-12.30 Plenumssesjon, Gamle festsal  

Hagstrøms minneforelesning 
 
Formuerettslige grunnprinsipper anvendt i livsfellesskap   
Når begreper og resonnementer fra formueretten benyttes mellom parter som lever i et 
samboerforhold eller ekteskap, fører det ikke så rent sjelden til uheldige – og noen ganger 
paradoksale – resultater. Både avtalerett, erstatningsrett og berikelseslæren synes å bygge på 
forutsetninger om hvordan private rettssubjekter tenker og handler som ikke slår til 
livsfelleskap.  Hva går disse forutsetningene nærmere ut på, og hva er det som gjør at de ikke 
passer i livsfellesskapet? 
 
Professor emerita Tone Sverdrup, Ifp  
 

 
 
 
 

Mer informasjon om Symposiet finner du her:  
 

Privatrettssymposiet 2023 - Institutt for privatrett (uio.no) 
 

https://www.jus.uio.no/kommersiell-rett/arrangementer/2022/12012023
https://www.jus.uio.no/kommersiell-rett/arrangementer/2022/12012023

