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1 Innledning 

1.1 Introduksjon av tema 

Da den nye tvisteloven1 (tvl.) trådte i kraft 1. januar 2008, innebar det en fornying av 

prosessreglene for sivil domstolsbehandling. Svært mange av de nye bestemmelsene 

bygger på tvistemålslovens2 (tvml.) regler, og er videreført med de endringer som er funnet 

nødvendige i dagens rettssamfunn. Blant disse er tvisteloven § 16-1 om rettens adgang til å 

dele rettsforholdet i en sak, slik at enkelte problemstillinger kan behandles særskilt 

gjennom begrensede forhandlinger og eventuell særskilt pådømmelse. Bestemmelsen lyder; 

 

”§ 16-1. Oppdeling av forhandlinger og pådømmelse  

(1) Retten kan bestemme at det skal forhandles særskilt om ett eller noen av flere krav i saken eller 

om ett eller flere tvistepunkter for et krav.  

(2) Retten kan avgjøre særskilt ett eller noen av flere krav i saken eller en del av ett krav. 

Avgjørelsen av erstatningskrav eller andre krav hvor omfanget er omtvistet, kan deles slik at 

avgjørelsen av omfanget utsettes. Hvis retten er enstemmig eller partene samtykker i det, kan den 

også treffe særskilt avgjørelse om  

a) påstandsgrunnlag som ikke leder til avgjørelse av et krav, 

b) hvilket lands rett et krav skal bedømmes etter. 

(3) Avgjøres et krav særskilt og motparten har fremmet et krav mot dette som ikke avgjøres 

samtidig, kan avgjørelsen ikke fullbyrdes uten at det er bestemt av retten. Retten kan sette som 

vilkår for fullbyrdelse at det stilles sikkerhet.”  

 

Denne bestemmelsen gir retten en skjønnsmessig kompetanse til å beslutte hvorvidt saken 

– eller rettskravet – skal deles opp eller ikke, jfr. begrepet ”kan”. Dens tidmessige 

anvendelsesområde er fra etter at søksmål er anlagt, og frem til søksmålsgjenstanden er 

                                                 
1 Lov av 17. juni 2005 nr. 90. 
2 Lov av 13. august 1915 nr. 6. 



 2 

avgjort i sin helhet. Det er som ledd frem mot avgjørelsen av kravet i saken at 

forhandlingene og pådømmelsen kan deles. Paragraf § 16-1 må derfor holdes adskilt fra 

reglene om hva som kan være gjenstand for et selvstendig søksmål.  

I og med at den er gitt i tvistelovens fjerde del, og således er en generell bestemmelse, 

gjelder § 16-1 i utgangspunktet for alle instanser og i alle saker etter tvisteloven. Retten har 

derfor mulighet til å beslutte oppdeling på ethvert trinn av saken. 

 

1.2 Problemstilling og avgrensning 

Jeg vil i denne oppgaven foreta en tolkning av tvisteloven § 16-1 for å kartlegge  

(1) i hvilken utstrekning retten kan dele opp en saks forhandlinger og pådømmelse, 

herunder hvilke endringer fra tidligere rett dette innebærer, hvilken fremgangsmåte 

oppdeling forutsetter og hvilke rettsvirkninger det har, og  

(2) rammene for fullbyrdelse etter at særskilt pådømmelse har funnet sted, herunder hvilke 

foreldelsesfrister som gjelder der søksmålsgjenstanden er en fordring. 

 

Hensikten er å se om tvisteloven § 16-1 vil virke som tiltenkt, samt hvorvidt det foreligger 

uklarheter ved bestemmelsens utforming som kan medføre vanskeligheter ved 

regelanvendelsen, og om bruk av bestemmelsen kan tenkes å medføre ulemper for partene i 

saken. 

 

Oppgaven vil fokusere på hvordan delingsinstituttet påvirker håndteringen av et krav, fra 

stevning er inngitt og frem til kravet skal fullbyrdes. Av hensyn til oppgavens omfang vil 

jeg ikke behandle spørsmål om ankefrister eller saksomkostningsspørsmålet. Oppgaven 

avgrenses også av samme grunn mot særskilt avgjørelse av lovvalgsspørsmålet, slik dette er 

regulert i tvisteloven § 16-1(2) tredje punktum litra b.  

Endelig avgrenses oppgaven mot oppdeling av forhandlinger og pådømmelse ved 

gruppesøksmål, og ved voldgift. Om dette er det gitt egne regler i henholdsvis tvisteloven § 

35-10 og voldgiftsloven3 § 33. 

                                                 
3 Lov av 14. mai 2004 nr. 25. 
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1.3 Den videre fremstillingen 

Avhandlingen behandler og problematiserer tvistelovens ordning om deling av en saks 

forhandlinger og pådømmelse, og setter etter hvert denne i et rettspolitisk kritisk søkelys. 

 

I kapittel 2 gis en redegjørelse av den historiske bakgrunnen for bestemmelsen. Her 

presenteres også de hensyn som lovgiver har lagt vekt på ved utforming av den ordningen 

som er etablert i § 16-1. Samlet danner dette en naturlig grunnflate for resten av 

fremstillingen. 

 

Kapittel 3 redegjør for bestemmelsens skille mellom forhandlinger og pådømmelse.  

 

Kapitlene 4-9 inneholder en systematisk behandling av de ulike delingsalternativene og 

fullbyrdelsesreguleringen i § 16-1. Herunder vil enkelte spørsmål knyttet til tolkingen og 

regelanvendelsen bli fremhevet.  

 

I kapittel 10 gis en samlet fremstilling av spørsmål knyttet til saksforberedelsen der saken 

deles, mens kapittel 11 behandler de enkelte delingsalternativenes forhold til 

foreldelsesfristene.   

 

Kapittel 12 inneholder vurderinger og kritikk av den ordning som lovgiver har etablert i 

tvisteloven § 16-1 - på bakgrunn av det som fremkommer i avhandlingen for øvrig.  

 

I kapittel 13 gis en oppsummering av oppgaven og en konklusjon på det som er oppgavens 

problemstilling. Her presenteres også forslag for å avhjelpe forhold som underveis er blitt 

påpekt som problematiske. 
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1.4 Rettskildebruken 

Tradisjonell rettskildelære legges til grunn. De sentrale lovkildene er Lov om mekling og 

rettergang i sivile tvister (tvisteloven), og den opphevde Lov om rettergangsmåten for 

tvistemål (tvistemålsloven). 

 

Også lovforarbeidene vil tillegges vekt. Delingsinstituttet er relativt grundig omhandlet i 

forarbeidene til tvisteloven. Disse er NOU 2001: 32 ”Rett på sak” Bind A og B og 

Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) ”Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)”. 

  

Tvisteloven har kun vært i kraft siden 1. januar 2008. Det finnes derfor begrenset med 

rettspraksis knyttet til tvisteloven § 16-1. Per april 2009 er det bare ni publiserte 

rettsavgjørelser, hvorav ingen er fra Høyesterett. Det finnes fem dommer4 og to kjennelser5 

fra lagmannsrettene, samt to dommer6 fra tingrettene. Store deler av den rettspraksis som er 

brukt relaterer seg derfor til delingsbestemmelsene i tvistemålsloven. 

 

Delingsinstituttet er behandlet av flere rettsteoretikere. Der det er relevant for drøftelsen vil 

disse fremstillingene tillegges vekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 LA-2008-55360, LB-2008-129023, LB-2008-21438, LF-2008-113517 og LH-2008-98369. 
5 LB-2009-12531 og LB-2008-165623. 
6 TOSLO-2008-140784 og TLARV-2008-125000. 
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2 Bakgrunnen for bestemmelsen i tvisteloven § 16-1 

2.1 Historikk og legislativ begrunnelse 

Frem til tvistemålsloven av 1915 trådte i kraft i 1927 foregikk rettergangen slik at 

domstolen avgjorde saken på bakgrunn av det skriftlige materialet partene hadde inngitt. 

Med tvistemålsloven kom prinsippene om muntlighet og bevisumiddelbarhet. Hensikten 

var å gjøre saksavviklingen billigere, raskere, og mindre omstendelig, samt gi dommeren 

en mer aktiv rolle.7  

Snart hundre år etter tvistemålslovens ikrafttredelse har vi fått en ny tid med nye typer 

tvister.8 Saksmengden er vesentlig større, og sakene er ofte svært komplekse. 

Behandlingstidene for norske domstoler er derfor blitt lengre og kostnadene ved sivile 

rettssaker større.9 

Lengre behandlingstider har flere ugunstige konsekvenser. For det første medfører det økte 

kostnader både for partene og domstolsapparatet.  

Dernest medfører det en opphopning av saker, noe som bidrar til ytterligere forsinkelser. 

For det tredje svekkes bevisene etter hvert som tiden går, noe som kan redusere sjansene 

for at retten kommer til et materielt riktig resultat.  

Endelig er lengre behandlingstider et inngrep i partenes innrettelsesbehov; det nytter ikke 

om en part har aldri så rett, dersom det tar så lang tid å slå dette fast, at parten ikke får 

glede av avgjørelsen.10 

En kostbar rettspleie kan på sin side medføre rettsfornektelse.11 

 

Ved kongelig resolusjon av 9. april 1999 ble derfor tvistemålsutvalget gitt i mandat å foreta 

en fullstendig gjennomgang av tvistemålsloven. Oppdragsbeskrivelsen lød blant annet på å 

”… se på hvilke krav som i fremtiden bør stilles til dommerne og prosessregler som sikrer 

effektivitet, hurtig fremdrift og hensynet til nye partskonstellasjoner.” Formålet var å 

                                                 
7 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 29-30. 
8 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 13. 
9 NOU 2001: 32 Bind A s. 111-112. 
10 Mæland (2006) s. 32. 
11 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 14. 
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utvikle en rettspleie som gir ”... raskere, billigere og riktigere tvisteløsning for partene og 

bidrar til rettsavklaring”. 12
  

Departementet fremhever viktigheten av å begrense kostnadene ved sivil tvisteløsning 

gjennom regler som fremmer effektiv saksbehandling og konsentrasjon om tvistens kjerne.  

For å sikre disse målene etablerer tvisteloven enkelte nye prosessuelle virkemidler og 

verktøy13, som for eksempel småkravsprosessen14, den utvidete adgangen til å forene flere 

krav i samme sak15, og adgangen til særskilt pådømmelse av enkelte påstandsgrunnlag for 

et krav.16 

En av de viktigste forskjellene er imidlertid at det at det nå skal legges større vekt på 

saksforberedelse og kortere hovedforhandlinger. Man har derfor utviklet reglene om aktiv 

saksstyring, som for øvrig er regnet som en helt sentral endring av den norske 

sivilprosessen.17 Disse reglene finnes for det første i tvistelovens kapittel § 11-6 om 

”Rettens plikt til aktiv saksstyring” og § 11-7 om ”Reaksjon ved manglende saksstyring”. I 

tillegg finnes spredte både generelle og spesielle bestemmelser, heriblant i kapittel 16 om 

”Styring av sakens fremdrift”. 

Aktiv saksstyring dreier seg om praktiske saksstyringstiltak som retten har myndighet og 

ofte plikt til å iverksette for at domstolsbehandlingen skal være best mulig tilpasset den 

konkrete saken. Tvisteloven gjør således prosessen mer dommerstyrt enn tidligere. 

Dommeren skal aktivt ta grep om og delta i saksforberedelsen, og på denne måten 

skreddersy hele rettsprosessen i tråd med formålene bak tvisteloven.18 Ett av verktøyene 

som retten kan benytte er å dele saken i medhold av tvl. § 16-1. Bestemmelsen bygger 

således på tvistelovens forutsetning om at prosessen - og derfor hovedforhandlingen - skal 

kunne avpasses etter konkrete forhold.19  

 

                                                 
12 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 23-25 
13 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 13. 
14 Tvisteloven kapittel 10. 
15 Tvisteloven §§ 15-1 flg. 
16 Tvisteloven § 16-1(3) tredje punktum litra a. 
17 NOU 2001: 32 Bind A s. 115.   
18 NOU 2001: 32 Bind A s. 115.   
19 Tvisteloven § 9-15(8). 
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Paragraf 16-1 samler og viderefører i all hovedsak reglene om oppdeling, slik de fantes i 

tvistemålsloven §§ 98(2), 150 og 151. Den nye bestemmelsen utvider imidlertid 

oppdelingsadgangen sammenlignet med tidligere. 

Tvistemålsloven § 98(2) hjemlet en adgang til å dele forhandlingene. Bestemmelsen lød:  

 

”§ 98. … 

          Retten kan bestemme, at der skal forhandles særskilt om et eller flere av de krav, som er 

forenet i én sak, eller om selvstændige tvistepunkter vedkommende samme krav.” 

 

Dette samsvarer i all hovedsak med tvl. § 16-1(1).  

Særskilt avgjørelse kunne treffes i medhold av tvml. §§ 150 og 151. Den relevante 

ordlyden i § 150 lød:  

 

”§ 150. Naar flere krav er reist i én sak, og et av dem er modent til paadømmelse tidligere end de 

andre, kan det paadømmes særskilt. Paadømmelsen av samme krav kan deles, naar motparten har 

godkjendt en del av kravet.  

       Hvis motregning er paastaat, kan krav og motkrav ikke paadømmes særskilt. Dog kan et krav 

efter gjældsbrev forlanges paadømt særskilt, naar hverken motregning paa forhaand er vedtat eller 

krav og motkrav utspringer av samme retsforhold, og domsavsigelsen vilde forsinkes ved samlet 

paadømmelse…” 

 

Bestemmelsens første ledd er i stor grad videreført i § 16-1(2). Unntaket i annet ledd om at 

krav og motkrav ikke kan pådømmes særskilt dersom motregning er påstått, er ikke 

videreført. Heller ikke særregelen i annet ledd om krav etter gjeldsbrev er beholdt.  

Den relevante delen av tvml. § 151 lød:  

”§ 151. Når et rettsforhold som er grunnlag for et omtvistet krav, er bragt inn i saken med påstand 

på fastsettelsesdom, kan retten pådømme det særskilt, når det er modent til avgjørelse. 

       I saker om erstatningskrav eller andre krav hvis omfang er omtvistet, kan pådømmelsen efter 

begjæring av begge parter deles således at avgjørelsen av kravets omfang utsettes...” 
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Både første og annet ledd er – med enkelte endringer - videreført i tvl. § 16-1(2).  

 

2.2 Formål 

I det opprinnelige lovforslaget var tvl. § 16-1 systematisk plassert sammen med reglene om 

forening av krav og søksmål.20 Departementet valgte derimot å la bestemmelsen inngå i 

kapittel 16 om ”Styring av sakens fremdrift – spesielle virkemidler”. Begrunnelsen var at 

den skulle være ”en fleksibel bestemmelse hvor adgangen til oppdeling av forhandling og 

pådømmelse knyttes til hva som er praktisk og hensiktsmessig med sikte på en effektiv 

avvikling av saken”.21  

Dette er i samsvar med tvistelovens formålsbestemmelse i § 1-1 om ”en rettferdig, 

forsvarlig, rask, effektiv og tillitskapende behandling av rettstvister”, samt EMK art. 6(1) 

om ”a fair and public hearing within a reasonable time.” 

Det overordnede formålet med § 16-1 er derfor å være et verktøy for å rasjonalisere og 

tilpasse saksavviklingen, slik at den blir effektivt og billig.  

 

2.3 Underliggende hensyn 

Både begrunnelsen for og formålet bak § 16-1 synliggjør hvilke hensyn bestemmelsen 

bygger på. Disse er effektivitet, prosessøkonomi, konsentrasjon, proporsjonalitet og 

forsvarlighet. De fleste lå også til grunn for tvistemålsloven, men utviklingen har 

nødvendiggjort en sterkere tilstedeværelse av hensynene til proporsjonalitet, og kostnads- 

og tidseffektivitet.22  

 

                                                 
20 NOU 2001:32 Bind B side 819-820. 
21 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 245. 
22 NOU 2001: 32 Bind A s. 111. 



 9 

2.3.1 Effektivitet 

Paragraf 16-1 er som påpekt en styringsregel, jfr. også tvl. § 9-4(2) litra e. Den er ment som 

et smidig verktøy i komplekse saksforhold.23 Hensikten er å sikre rasjonell og effektiv 

saksavvikling.24 

Ved at den enkelte sak avvikles raskere går først og fremst behandlingstidene ned. Lang 

behandlingstid har vært et betydelig problem i vår sivilprosess, slik at behovet for 

effektiviseringstiltak har vært stort.25  

Videre vil domstolsapparatets – og forhåpentligvis advokatenes – kapasitet øke. Dette gjør 

sitt til at flere saker kan behandles av rettsapparatet. Selv om man i prosessretten opererer 

med en grunnleggende tanke om at tvister helst bør løses i minnelighet, er det en 

kjensgjerning at svært mange uenigheter likevel havner i retten. En økt kapasitet vil derfor 

være gunstig.  

Tvl. § 16-1 er på denne måten et utslag av effektivitetshensyn. Selve forutsetningen for en 

oppdeling av saken er at det tilrettelegger for en mer effektiv avvikling enn ellers. De deler 

av saken som lar seg avgjøre raskt, kan derfor tas stilling til på et tidligere stadium enn de 

deler som av ulike årsaker krever lengre og mer omfattende saksforberedelser og 

forhandlinger.26  

 

2.3.2 Prosessøkonomi 

Effektivitetshensynet henger naturlig sammen med prosessøkonomiske hensyn; blir saken 

gjenstand for en lang og omfattende domstolsbehandling – kanskje ender den i høyesterett 

– vil betydelige saksomkostninger kunne påløpe. I tilfeller hvor den endelige avgjørelsen 

blir at kravet ikke kan føre frem på grunn av for eksempel foreldelse, kan partene og 

domstolsapparatet spares for uhensiktsmessige kostnader ved at slike særlige og avgjørende 

rettsforhold gjøres til gjenstand for særskilt behandling inntil de er endelig avgjort.  

Dersom retten etter en særskilt behandling kommer til at kravet er foreldet, så vil saken 

                                                 
23 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 421. 
24 Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 675-676. 
25 NOU 2001:32 Bind B side 650. 
26 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 245. 
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vært ferdig uten at man trenger å behandle resten. En slik adgang er nå hjemlet i tvl. § 16-

1(2).  

 

Prosessøkonomiske hensyn synliggjøres også på andre måter i § 16-1. Ved vurderingen av 

hvorvidt saksforholdet skal deles opp, må retten vektlegge om det vil medføre ugunstige 

konsekvenser for saken for øvrig. Dette er prosessøkonomiske hensyn i vid forstand.27 

Herunder må det eksempelvis få betydning hvorvidt en særskilt avgjørelse vil være 

rettskraftig før hele saken er avgjort eller ikke. Hvis så ikke er tilfelle, vil det jo ikke være 

noe å spare på å dele opp saken. 

 

2.3.3 Konsentrasjon 

For å kunne gjennomføre saksbehandlingen innen rimelig tid, må rettergangsordningen 

lede til at prosessen kan konsentreres i tid og omfang.28 Tvisteloven § 16-1 legger derfor til 

rette for at forhandlingene og eventuelt pådømmelsen kan begrenses til de avgjørende deler 

av saken. Dette vil effektivisere og redusere kostnadene ved saksavviklingen. Hvorvidt 

man ser dette som et eget hensyn eller som en del under ett av de to foregående hensynene, 

er således en smakssak. 

 

2.3.4 Proporsjonalitet 

Ved å konsentrere seg om de sentrale spørsmålene vil man kunne tilpasse sakens omfang 

og kostnader, slik at dette står i et rimelig forhold til sakens betydning, jfr. tvl. § 1-1(2). 

Dette proporsjonalitetshensynet gjør seg derfor gjeldende i § 16-1.  

 

                                                 
27 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 245. 
28 Mæland (2006) s. 33. 
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2.3.5 Forsvarlighet 

Endelig ivaretar tvl. § 16-1 det grunnleggende hensynet til forsvarlig og tillitskapende 

saksbehandling, jfr. tvl. § 1-1(1) og prinsippet om rettferdig rettergang i EMK artikkel 6(1). 

En forsvarlig og rettsikker prosess innebærer en forutsetning om rask saksbehandling.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 NOU 2001:32 Bind B side 650. 
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3 Bestemmelsens sondring mellom forhandling og pådømmelse 

3.1 Generelt 

Tvisteloven § 16-1 skiller mellom oppdeling av en saks forhandlinger og avgjørelse. 

Bestemmelsens første ledd angir hvilke deler av sakens totale rettsforhold som kan skilles 

ut til særskilte forhandlinger, mens andre ledd regulerer hva som kan pådømmes særskilt.  

 

3.2 Delt forhandling, tvisteloven § 16-1 første ledd 

Etter at saksforberedelsene er avsluttet skal retten ta stilling til sakens realitet. Dette skjer 

normalt ved at det gjennomføres en hovedforhandling, bestående av ett eller flere 

rettsmøter30, jfr. tvl. § 9-9(1).31 Hovedregelen er at det gjennomføres kun én 

hovedforhandling. En deling av forhandlingene innebærer ikke at det blir flere saker, men 

at det holdes flere hovedforhandlinger i samme sak, hvor man i den enkelte konsentrerer 

seg om en eller noen utvalgte deler av sakens totale rettsforhold. En særskilt forhandling 

betyr således en hovedforhandling med begrenset tema.32  

Tvisteloven § 9-15 beskriver rekkefølgen av de enkelte leddene i en hovedforhandling. Av 

åttende ledd følger at ”I særlig omfattende saker kan retten fastsette at det skal forhandles 

om ett eller flere krav eller tvistepunkter av gangen, slik at alle eller flere av de enkelte ledd 

gjentas flere ganger.”  

Denne bestemmelsen innebærer at det ved delte forhandlinger kan gjennomføres 

innledningsforedrag, partsforklaringer, bevisføring og sluttinnlegg for hvert enkelt 

forhandlingstema. 

 

3.3 Delt pådømmelse, tvisteloven § 16-1 andre ledd 

Når saken er klar til avgjørelse, skal retten erklære at den ”tas opp til doms”, jfr. tvl. § 9-

17(1). Tvl. § 16-1(2) åpner for særskilt ”avgjørelse” – i praksis pådømmelse – av enkeltvise 

                                                 
30 Domstolloven § 122. 
31 Hov I (2007) s. 207. 
32 Røed (2004) s. 78. 
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problemstillinger i en sak. Har forhandlingene vært delt, kan de enkelte deler tas opp 

særskilt til doms såfremt det er adgang til å dele pådømmelsen.  

Er det først slik adgang, bør retten også føle seg forpliktet til å treffe særskilt avgjørelse. 

Hvis ikke ville delte forhandlinger mistet mye av sitt format; det er en forutsetning at det 

bidrar til en mer hensiktsmessig avvikling av saken.33 

  

Med ”avgjørelse” menes rettsavgjørelser av typen dom, kjennelse eller beslutning, jfr. tvl. § 

19-1. Overskriften ”Oppdeling av forhandlinger og pådømmelse” i § 16-1 gir derfor 

inntrykk av at avgjørelsesadgangen er snevrere enn hva den faktisk er. 

Dersom den særskilte dommen avgjør hele tvistegjenstanden - den overflødiggjør en 

behandling av de øvrige tvistespørsmålene som måtte foreligge - er dommen avsluttende.34 

Dette er for eksempel situasjonen dersom foreldelsesspørsmålet er skilt ut til særskilt 

forhandling og avgjørelse, og retten kommer til at kravet er foreldet.35 I et slikt tilfelle er 

rettskravet avgjort, og saken ferdig for vedkommende instans.36 

I situasjoner hvor den særskilte avgjørelsen ikke er avsluttende – det gjenstår å avgjøre 

også andre rettsspørsmål før søksmålsgjenstanden som sådan er avgjort – er denne en 

deldom. Et eksempel er situasjonen hvor retten avgjør grunnlaget for et krav, men utsetter 

omfangsavgjørelsen.37 Her vil ikke hele rettskravet være avgjort før også omfanget er 

avgjort.38  

I prosessteorien synes begrepet ”deldom” også brukt om tilfeller der dommen avslutter 

saken.39 Dette er etter mitt syn en noe generell og ukritisk begrepsbruk. 

 

Særskilt pådømmelse forutsetter at vilkårene for å avsi dom er tilstede. Herunder må 

partene ha kunnet uttale seg om og imøtegå de faktiske grunnlag for rettens avgjørelse.40 

                                                 
33 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 245. 
34 Rt. 1963 s. 790 
35 Tvisteloven § 16-1(2) tredje punktum bokstav a. 
36 Jfr. kapittel 8.4. 
37 Tvisteloven § 16-1(2) annet punktum. 
38 Jfr. kapittel 7.6. 
39 For eksempel Schei I (1998) s. 494, Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 456 og Hov I (2007) 
s. 376. 
40 Tvisteloven § 11-1(3). 
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Som hovedregel skal det derfor ha vært gjennomført hovedforhandling for det spørsmålet 

som skal avgjøres. Unntaksvis kan retten avsi dom under saksforberedelsen41, eller etter 

forenklet domsbehandling.42 Der det vil gi en mer effektiv og prosessøkonomisk 

behandling, kan dessuten partene - med rettens samtykke - avtale at avgjørelsen skal treffes 

på grunnlag av skriftlig behandling eller en kombinasjon av skriftlig behandling og 

rettsmøte.43 

Videre er det en forutsetning at det aktuelle rettsforholdet er tilstrekkelig opplyst.44 Dette 

må ses som et utslag av kravet til forsvarlig saksbehandling45, som igjen bygger på en 

forutsetning om å komme til et materielt sett riktigst mulig resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Tvisteloven § 9-5(4). 
42 Tvisteloven § 9-8. 
43 Tvisteloven § 9-9(2). 
44 Hov I (2007) s. 221. 
45 Tvisteloven §§ 9-5(4) og 11-1(3). 
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4 Særskilt forhandling og pådømmelse av et eller noen av flere ”krav” i 

saken, tvisteloven § 16-1 første og annet ledd 

4.1 Generelt 

Ett eller noen av flere ”krav” i saken kan både være gjenstand for begrenset forhandling og 

for særskilt avgjørelse, jfr. tvl. § 16-1(1) og (2) som lyder: 

”(1) Retten kan bestemme at det skal forhandles særskilt om ett eller noen av flere krav i 

saken eller om ett eller flere tvistepunkter for et krav.  

(2) Retten kan avgjøre særskilt ett eller noen av flere krav i saken eller en del av ett krav...” 

(min kursivering). 

 

Ordlyden forutsetter at flere krav er forent i samme sak – også kalt kumulasjon.46 Dette 

refererer seg til tre ulike typetilfeller:  

For det første kan saksøkeren sette frem flere krav mot én og samme saksøkte, jfr. tvl. § 15-

1(1).  

For det andre kan saksøkte benytte anledningen til å få avgjort et eller flere krav han mener 

å ha mot saksøkeren, og derfor velger å fremsette motkrav etter tvl. § 15-1(2). Denne 

situasjonen må imidlertid skilles fra de situasjoner hvor saksøkte velger å påstå seg 

frifunnet på grunnlag av motregning, uten at han krever selvstendig dom for kravet. I så fall 

taler vi om motkravet som en innsigelse.47  

For det tredje kan det opptre flere saksøkere eller saksøkte i ett og samme søksmål. I slike 

tilfeller foreligger det like mange krav som parter, jfr. tvl. § 15-2 forutsetningsvis. 

 

Det er altså i disse tilfellene at dette delingsalternativet har sitt anvendelsesområde. 

Bestemmelsen i § 16-1 er således et unntak fra hovedregelen om at en sak som omfatter 

flere krav eller parter, skal behandles og avgjøres under ett.48  

                                                 
46 Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 651. 
47 Skoghøy (2001) s. 373-374 og Hov III (2007) s. 177. 
48 Skoghøy (2001) s. 381-382 og Hov III (2007) s. 189. 
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Selv om én sak jevnt over vil være billigere enn flere, vil forening av krav unntaksvis 

kunne komplisere rettsbehandlingen. Den relativt vide adgangen til å reise sak om flere 

rettsforhold kan resultere i at sakene inneholder så ulike krav at en fellesbehandling kan 

føre til forsinkelser og ulemper. I slike tilfeller kan det være fornuftig å foreta en oppdeling 

etter § 16-1. 

Et eksempel hvor dette kan være hensiktsmessig er hvor ett eller noen av kravene 

begrunner at retten må bestå av flere meddommere eller fagdommere, mens resten av 

kravene kan behandles av én dommer. Her vil en samlet behandling av alle krav for samme 

forsterkede rett, kunne medføre uforholdsmessig store prosesskostnader. Ved å dele saken 

kan man tilpasse rettssammensetningen til det enkelte krav.49  

Retten bør derfor ta hensyn til kostnader ved en forsterket sammensetning av retten når den 

vurderer hvorvidt det er hensiktsmessig å dele saken.50 

 

4.2 Begrepet ”krav” i tvisteloven § 16-1 første og annet ledd 

For å fastslå rekkevidden av tvl. § 16-1 er det nødvendig å se nærmere på hva som ligger i 

begrepet ”krav”. Dette begrepet går igjen flere steder i den nye loven, uten at det er 

nærmere definert.51 

 

Krav må først og fremst bety det samme som rettskrav.  Det følger av at det kun kan reises 

sak om ”rettskrav”, jfr. tvl. § 1-3(1). I forlengelsen er det rettskrav som kan pådømmes, jfr. 

§ 19-1(1) som fastslår at ”krav som er tvistegjenstand i søksmål” avgjøres ved dom.  

Selv om begrepet ”rettskrav” er en nyvinning i tvisteloven, er det i det vesentligste en 

sammenslåing av tvistemålslovens formelle skille mellom fastsettelses- og 

fullbyrdelsessøksmål.52 Som oftest blir det som tvisten dreier seg om betegnet som kravet i 

                                                 
49 Jfr. kapittel 4.4. 
50 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 418. 
51 For eksempel tvisteloven §§ 9-16 (1), 11-2 (1), 15-1 og 18-4. 
52 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 363. 
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saken, uavhengig av om søksmålet gjelder det ene eller det andre.53 Kravsbegrepet i § 16-1 

(1) og (2) omfatter således både krav på fastsettelse og krav på fullbyrdelse. 

Dernest må kravsbegrepet i § 16-1 omfatte både materielle og prosessuelle rettsforhold. 

Dette følger allerede av begrepet ”Retten kan avgjøre...” i § 16-1(2). I og med at 

prosessuelle krav gjerne avgjøres ved kjennelse eller beslutning, jfr. tvl. § 19-1(2) og (3), 

antar jeg at også disse skal være omfattet av annet ledd. Dersom det bare var det meningen 

å omfatte materielle krav, antar jeg at lovgiver hadde brukt begrepet ” Retten kan 

pådømme…”. 

 

Man må være oppmerksom på forskjellen mellom kravet i saken, og de underliggende 

rettsspørsmål – eller problemstillinger - som retten må ta stilling til når den skal avgjøre 

kravet. Disse underliggende rettsspørsmålene kan være både av materiell og prosessuell art, 

og vil ofte være helt avgjørende for utfallet i saken. Eksempler på materielle 

problemstillinger er spørsmålene om hvorvidt en part har vært i god tro der et krav om 

eiendomsrett er begrunnet med hevd, eller om det er reklamert tidsnok der kravet i saken 

gjelder tilbakebetaling av kjøpesum i en hevingstvist. Er det reist krav om vitneprov eller 

bevisavskjæring, står man ovenfor underliggende prosessuelle problemstillinger. Felles for 

begge typene er at de hører inn under rettskravet. De kan som hovedregel ikke skilles ut 

som selvstendige tvistegjenstander – eller ”krav”.54 Konsekvensen er at man som 

hovedregel ikke kan kreve særskilt dom på innsigelser eller enkelte grunnlag for et krav. 

Etter min oppfatning gjør tvl. § 16-1 unntak fra dette utgangspunktet. Jeg vil nemlig anta at 

underliggende prosessuelle rettsspørsmål – såkalte prosessuelle sidekrav55 – må kunne 

forhandles om og avgjøres særskilt etter § 16-1(2), og at disse derfor er omfattet av 

begrepet ”krav”. Begrunnelsen er at det i enkelte tilfeller vil kunne medføre en hurtigere 

saksavvikling, for eksempel ved spørsmål om fremleggelse av dokumentbevis.56 Det kan 

tenkes tilfeller hvor kravet i saken er grunnet på et avtaledokument alene.  

                                                 
53 Mæland (2006) s. 67 
54 Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 51. 
55 Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 38. 
56 Tvisteloven § 26-5.  
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Kravsbegrepet i tvl. § 16-1 spenner derfor videre enn ”rettskrav” i betydningen den 

tvistegjenstand partene påstår selvstendig dom for. 

Underliggende materielle rettsspørsmål – som for eksempel om en part var i god tro eller 

ikke - faller derimot rent terminologisk utenfor begrepet ”krav” i tvl. § 16-1. Etter mitt syn 

følger det allerede av at slike spørsmål ikke omfattes av det vi normalt oppfatter som krav; 

man kan ikke kreve at noen var i god tro. 

 

Enkelte underliggende materielle rettsspørsmål kan imidlertid falle inn under adgangen til å treffe 

særskilt avgjørelse om påstandsgrunnlag som ikke leder til avgjørelsen av et krav, jfr. § 16-1(2) 
tredje punktum litra a.

57
 

 

4.3 Nærmere om motkrav 

Hovedregelen er som nevnt at det ikke kan kreves særskilt dom for den enkelte innsigelse 

eller det enkelte grunnlag for et krav.58 Enkelte rettsforhold kan imidlertid utgjøre enten et 

krav eller en innsigelse, alt etter hvordan det blir gjort gjeldende. Et motkrav kan enten 

fremsettes som en motregningsinnsigelse, eller så kan man kreve det særskilt pådømt. 

I relasjon til § 16-1 reiser dette en problemstilling der motregningsretten knytter seg til en 

foreldet fordring. Spørsmålet er om man kan kreve særskilt dom for denne. 

Det følger av foreldelsesloven § 26 at man i visse tilfeller kan motregne til tross for at den 

ene fordringen er foreldet. Bestemmelsen er et unntak fra hovedregelen om at foreldelse 

avskjærer adgangen til oppfyllelse.59 

Foreldelsesloven § 26 forutsetter at det foreligger et hovedkrav å motregne mot. Dersom en 

foreldet fordring eksisterer uavhengig av et hovedkrav, vil det ikke være anledning til å 

drive den inn. Fremmes fordringen i et selvstendig søksmål vil skyldneren frikjennes. I 

relasjon til tvl. § 16-1(2) kan det derfor ikke være anledning til å få særskilt dom på et 

foreldet motkrav; det er kun i de tilfellene motregning fremmes som en innsigelse at man 

kan komme trekkende med en foreldet fordring. 

 

                                                 
57 Jfr. kapittel 8. 
58 Jfr. kapittel 4.2. 
59 Foreldelsesloven § 24. 
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4.4 Rettens sammensetning der ett eller noen av flere krav i saken er gjenstand 

for særskilt forhandling og pådømmelse 

I tilfeller hvor tvisteloven § 16-1 hjemler en adgang til å gjøre ett eller noen av flere krav til 

gjenstand for sin egen begrensede hovedforhandling og eventuelt avgjørelse, kan rettens 

sammensetning tilpasses hvert enkelt krav. Retten settes da bare med flere meddommere 

eller fagdommere der det enkelte krav begrunner en slik sammensetning, jfr. § 15-1(1) litra 

c. Ved pådømmelsen av de andre kravene består retten av kun én dommer. Dette følger 

direkte av forarbeidene60 og av formålet bak § 16-1 om å bidra til en mer kostnadseffektiv 

tvisteløsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 418. 
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5 Særskilte forhandlinger om ”tvistepunkter for et krav”, tvisteloven § 16-1 

første ledd 

5.1 Generelt 

Bestemmelsen i tvisteloven § 16-1(1) oppstiller en generell adgang til å begrense 

forhandlingene, slik at de inntil videre bare gjelder ett eller flere til tvistepunkter tilknyttet 

søksmålsgjenstanden. Bestemmelsen svarer til tvml. § 98(2).61 

Delingsalternativet i § 16-1(1) gir kun adgang til å dele forhandlingene. Den gir ingen 

hjemmel til særskilt pådømmelse av de tvistepunkter det er forhandlet om.62 En eventuell 

pådømmelse må i så fall skje innefor de rammene som er trukket i § 16-1(2).  

Forutsetningen for å dele saken er at det vil bidra til en mer hensiktsmessig avvikling en 

ellers. Dette innebærer at oppdelingen må forenkle den videre saksbehandlingen.63 

Risikerer man for eksempel å måtte føre mange av de samme bevisene om igjen, vil nok 

ikke oppdelingen være hensiktsmessig. 

Bestemmelsen mener å favne vidt, slik at det i realiteten er adgang til å forhandle særskilt 

om enkelte søksmålsgrunnlag, innsigelser eller omtvistede rettsfakta.64  

Et eksempel kan være å begrense forhandlingene til spørsmålet om hvorvidt saksøker har 

hatt noe økonomisk tap, eller til foreldelsesspørsmålet. 

 

5.2 Begrepet ”tvistepunkter for et krav” 

Verken forarbeidene eller rettslitteraturen beskriver hva som ligger i ”tvistepunkter for et 

krav”. Begge steder omtales imidlertid § 16-1(1) som en generell oppdelingshjemmel for 

både faktiske og rettslige forhold.65 Begrepet synes derfor å være vidt. Hensikten må være 

å fange opp de situasjoner hvor et krav står og faller med enkelte spørsmål, og en særskilt 

behandling av disse således kan føre til en hurtigere og mer rasjonell saksavvikling.66 

                                                 
61 Se kapittel 2.1. 
62 Rt. 1987 s. 256 og Rt. 1990 s. 69.  
63 Schei I (1998) s. 405. 
64 Schei I (1998) s. 404. 
65 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) s. 244 og Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 677. 
66 NOU 2001:32 Bind B side 819. 



 21 

Konsekvensen er at saken blir billigere for partene. Et praktisk eksempel er å begrense 

forhandlingene til et faktisk forhold som er helt avgjørende for om kravet er foreldet eller 

ikke.67  

I realiteten må forhandlingene kunne deles opp etter de aller fleste rettslige eller faktiske 

forhold, forutsatt at det er rasjonelt og prosessøkonomisk gunstig, uten å gå på bekostning 

av forsvarligheten. Sondringen mellom rettslige og faktiske spørsmål er derfor av ren 

terminologisk betydning. Dersom rettstvisten for eksempel gjelder forskriftsmangler etter 

avhendingsloven § 3-2 (2), vil dette være et forhold av rent rettslig art. Dersom saksøkeren 

som følge av slike mangler krever erstatning, er også dette et forhold av rettslig art. Er 

partene herunder uenige om hvorvidt det ble utstedt ferdigattest på eiendommen, og dette 

er avgjørende for om det foreligger forskriftsmangel, vil det være et tvistepunkt av rent 

faktisk art. Det samme gjelder dersom partene er uenige om tidspunktet for når et 

mislighold inntrådte og dette er avgjørende for om kravet er foreldet eller ikke. Etter min 

oppfatning vil man i alle disse tilfellene være innefor begrepet ”tvistepunkter for et krav” i 

tvl. § 16-1(1).  

 

Dersom partene er uenige om hvorvidt en part har rettslig interesse eller ikke, vil jeg anta at man i 
relasjon til § 16-1(1) kan se dette spørsmålet både som et eget prosessuelt krav, og som et 

tvistepunkt under det materielle rettskravet. Det har derfor begrenset eller ingen reell betydning for 

forhandlingsadgangen i § 16-1(1) hvorvidt et rettsforhold omfattes av kravsbegrepet eller ikke, så 
lenge forholdet er å anse som et tvistepunkt under kravet. Sondringen mellom ”krav” og 

”tvistepunkter for et krav” får først avgjørende betydning dersom man ønsker forholdet særskilt 
avgjort. 

 

Tvml. § 98(2) inneholdt et eksplisitt vilkår om at de tvistepunkter det skulle forhandles 

særskilt om måtte være ”selvstændige tvistepunkter”. I følge Skoghøy måtte tvistepunktet 

være av slik karakter, at dersom det ble avgjort ville det være avgjørende for sakens utfall. 

Etter at forhandlingene var avholdt, tok retten et standpunkt til tvistepunktet. Dersom dette 

løste saken - den særskilte forhandlingen overflødiggjorde forhandlinger av de øvrige 

tvistepunktene - og løsningen var at saksøkte måtte frifinnes, kunne retten avsi 

frifinnelsesdom med hjemmel i §§ 150 eller 151. Var resultatet at saken ikke ble løst, måtte 

det forhandles videre om de øvrige tvistepunktene i saken.  
                                                 
67 NOU 2001:32 Bind B side 819. 



 22 

Tvisteloven § 16-1 inneholder derimot ikke noe utrykkelig vilkår om selvstendighet. 

Løsningen er imidlertid den samme som den var i tvml. § 98(2). Det må dreie seg om 

tvistepunkter som etter sin art vil kunne påvirke utfallet av saken. Selve forutsetningen for 

å dele forhandlingene er jo at det bidrar til å forenkle og påskynde avviklingen av saken. I 

tillegg til å avsi frifinnelsesdom, kan retten i enkelte tilfeller nå også pådømme særlige 

tvistepunkter – dersom forhandlingene gir grunnlag for det. Dette er en endring fra 

tvistemålsloven. Et eksempel er særskilt pådømmelse av foreldelsesspørsmålet, jfr. § 16-

1(2) tredje punktum bokstav a.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Jfr. kapittel 8. 
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6 Særskilt avgjørelse av ”en del av et krav”, tvisteloven § 16-1 annet ledd 

første punktum 

6.1 Generelt 

Det rettslige utgangspunktet er og har vært at særskilt pådømmelse bare kan gjelde det 

enkelte krav i sin helhet.69 Tvistemålsloven § 150(1) annet punktum gjorde unntak fra dette 

ved at den tillot særskilt pådømmelse av deler av et kravs påståtte omfang, forutsatt at 

motparten hadde godkjent den aktuelle delen. En godkjennelse innebar for eksempel at 

saksøkte aksepterte saksøkers påstand, slik at denne ble tatt til følge uten noen form for 

prøving.70 Hensikten med å pådømme en akseptert del var nødvendigvis å etablere et 

tvangsgrunnlag dersom det ikke fant sted en frivillig innfrielse. 

 

Tvisteloven gjør ingen store endringer på dette området. Dagens regel i § 16-1(2) første 

punktum dekker i all hovedsak det som var inntatt i tvistemålslovens § 15071, men gjør 

rettens kompetanse uavhengig av partenes aksept eller begjæringer. Den nye bestemmelsen 

lyder ”Retten kan avgjøre særskilt ett eller noen av flere krav i saken eller en del av ett 

krav” (min kursivering). 

Paragraf 16-1 utvider dermed rettens adgang til å avgjøre deler av et større krav, ved at det 

ikke lengre er noe vilkår at motparten må ha godkjent den delen av kravet som skal 

pådømmes særskilt.  

 

Det er uten betydning at begrepet ”del av et krav” ikke er benyttet i § 16-1(1) om hva som 

kan være gjenstand for begrenset forhandling. Særskilt pådømmelse etter andre ledd 

forutsetter som utgangspunkt at det har vært gjennomført hovedforhandling om spørsmålet, 

enten særskilt eller som del av en større hovedforhandling.72 Retten kan ikke bygge 

avgjørelsen på et faktisk grunnlag som ”partene ikke har hatt foranledning til å uttale seg 

om”, jfr. tvl. § 11-1(3). 

                                                 
69 Rt. 1990 s. 69 og Rt. 1995 s. 415. 
70 Schei II (1998) s. 869. 
71 NOU 2001:32 Bind B side 819. 
72 Tvisteloven §§ 9-9(1) og 11-1(1). 
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6.2 Begrepet ”del av et krav”  

Verken lovteksten eller forarbeidene gir noen beskrivelse av hva som må regnes som ”del 

av et krav”. Begrepet refererer seg kun til omfanget av ett og samme krav, og ikke til de 

enkelte søksmålsgrunnlag eller innsigelser for dette. 

Bestemmelsen retter seg nok først og fremst mot beløpsmessige deler av et pengekrav, selv 

om det ikke er noe som tyder på at den er begrenset til dette. Å dele avgjørelsen av et 

omtvistet krav kan være hensiktsmessig i flere og ulike tilfeller. For det første kan det være 

fornuftig der en part har erkjent deler av et krav, og det er behov for å avgjøre dette 

særskilt. For det andre vil en oppdeling være formålstjenlig dersom en del av kravet er 

enkelt å bedømme, mens den resterende delen krever lengre og mer omfattende både 

saksforberedelser og forhandlinger.73 

 

Det er i følge Mæland et vilkår at de ulike deler av det totale rettsforhold lar seg 

individualisere.74 Dette innebærer i så fall at man må kunne beskrive den delen som skal 

pådømmes med andre kjennetegn enn resten av kravet. For pengekrav er vilkåret oppfylt 

dersom en del av tvistesummen knytter seg til en bestemt tidsperiode eller gjenstand, et 

bestemt vareparti eller den utgjør en bestemt tapspost. Eksempler på ulike tapsposter er lidt 

inntektstap eller tap i fremtidig erverv. I saker etter avhendingsloven kan 

utbedringskostnader tilknyttet ulike deler av eiendommen utgjøre separate tapsposter. 

Det kan imidlertid spørres om dette vilkåret gjelder i alle situasjoner. Man kan tenke seg 

tilfeller hvor saksøkeren reiser sak med et samlet krav på 1 million kroner, men at han 

underveis innser at saksøkte kun er søkegod for 100 000 kr og derfor påstår dom bare for 

dette beløpet. Skal saksøker da være avskåret fra å få dom for de 100 000 kr dersom de kun 

kan beskrives som en del av de totale fordringer saksøkeren mener å ha?  

Skoghøy mente at tvistemålsloven75 ga en mulighet til å dele pådømmelsen av ett og 

samme krav, uten hensyn til om den delen det gjaldt var individualiserbar eller ikke.76 

                                                 
73 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) s. 245. 
74 Mæland (2006) s. 214. 
75 Tvistemålsloven § 150(1) annet punktum. 
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Tvistemålsloven inneholdt imidlertid - i motsetning til tvl. § 16-1(2) - et vilkår om at 

motparten måtte ha godkjent den delen av kravet som skulle pådømmes særskilt.  

 

6.2.1 Avgrensningen mellom en ”del av et krav” og det enkelte påstandsgrunnlag 

for et krav 

Med påstandsgrunnlag menes ”de rettstiftende faktiske forhold en part bygger sin påstand 

på”, jfr. tvl. § 11-2(1) tredje punktum.  

Hovedregelen er at disse ikke kan avgjøres særskilt. Et påstandsgrunnlag er ikke mer enn et 

underliggende rettsspørsmål som retten må ta stilling til underveis i sin behandling av 

kravet i saken77; de kan ikke skilles ut som særskilte tvistegjenstander.78 At tvl. § 16-1(2) 

gir adgang til å avgjøre ”en del av et krav” innebærer således ingen adgang til særskilt 

pådømmelse av det enkelte påstandsgrunnlag.79 Årsakene er flere: 

 

For det første henger det sammen med at det kun kan reises sak om ”rettskrav” – i 

betydningen gjenstand for selvstendig søksmål, jfr. tvl. § 1-3(1). Følgelig er utgangspunktet 

at kun rettskrav kan pådømmes, jfr. § 19-1(1).80 Dette innebærer et krav om at dommen må 

medføre forholdsvis klare og umiddelbare konsekvenser for partenes rettstilling.81 En 

avgjørelse av et påstandsgrunnlag vil – i motsetning til en avgjørelse av et rettskrav - ikke 

innebære noen umiddelbare rettsfølger for partene. 

At påstandsgrunnlag som hovedregel ikke kan pådømmes følger etter mitt syn også av Rt. 

1995 s. 415. Her slo Høyesteretts kjæremålsutvalg fast at det ikke var adgang til å avsi dom 

for hvorvidt det forelå adekvat årsakssammenheng mellom en ulykke og det tap som fulgte 

av skadelidtes invaliditet. Som kjent er kravet om årsakssammenheng bare ett av flere 

kumulative vilkår for erstatningsansvar. Utvalget uttalte (på side 417) at ”Saksøkerens 

påstand er etter ordlyden et krav om dom for at det er årsakssammenheng mellom ulykken 

                                                                                                                                                    
76 Skoghøy (2001) s. 514. 
77 Jfr. kapittel 4.2. 
78 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) s. 245. 
79 NOU 2001:32 Bind B side 819–820. 
80 Jfr. kapittel 4.2. 
81 Rt. 1995 s. 1106 og LB-2008-165623. 
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og skadelidtes totale invaliditet, og dette er - som lagmannsretten bemerker – ’klarligvis 

ikke et rettsforhold, men faktiske omstendigheter’ - som det ikke kan gis dom for.” (min 

kursivering). 

Skoghøy er av samme oppfatning når han skriver at man ikke kan få særskilt dom på kun et 

av flere vilkår for erstatningsansvar, fordi en slik dom ikke vil innebære noen umiddelbare 

konsekvenser for partenes rettsstilling.82  

I LB-2008-165623 fant derimot lagmannsretten at spørsmålet om årsakssammenheng 

kunne være selvstendig søksmålsgjenstand. I forlengelsen gir denne avgjørelsen dermed 

uttrykk for at det er adgang til å pådømme ett av flere kumulative vilkår for 

erstatningsplikt. Lagmannsretten uttalte imidlertid at ”… et alternativ for A kunne vært å 

anlegge fullbyrdelsessøksmål og så med motpartenes samtykke be tingretten om å dele 

forhandlingene, eventuelt også pådømmelsen, etter tvisteloven § 16-1.” (min kursivering). 

Jeg antar at lagmannsretten her mener å referere til § 16-1(2) tredje punktum litra a, som 

oppstiller en adgang til å særskilt pådømme påstandsgrunnlag som ikke leder til 

avgjørelsen av et krav83, og ikke til delingsalternativet ”del av et krav” i annet ledd første 

punktum. 

Etter dette faller også enkeltvise vilkår for at et krav skal eksistere, utenfor begrepet ”del av 

et krav”. 

 

En annen årsak til at påstandsgrunnlag som utgangspunkt ikke kan pådømmes særskilt, er 

at sakene ikke bør stykkes for mye opp.84  

 

Som en ytterligere årsak kan også nevnes at en særskilt avgjørelse av et enkelt 

påstandsgrunnlag kan være avgjørende for sakens endelige utfall. Når retten består av flere 

dommere skal det ved realitetsavgjørelser voteres over ”hvert krav eller prosessuelt 

rettsforhold” som er tvistegjenstand, jfr. tvl. § 19-3(3). Hovedregelen er altså at det skal 

stemmes over resultatet i saken, og ikke over det enkelte påstandsgrunnlag.85 Dommere kan 

                                                 
82 Skoghøy (2001) s. 286. 
83 Jfr. kapittel 8. 
84 NOU 2001:32 Bind B side 819-820.  
85 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 435. 
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komme til samme resultat, men på ulike grunnlag, selv om det ikke er flertall for ett 

grunnlag. Består retten av tre dommere, blir for eksempel resultatet avvisning selv om én 

dommer begrunner det med litispendens og en annen med manglende partsevne, mens den 

tredje på sin side finner at saken må tillates fremmet. Dersom man stemte over det enkelte 

påstandsgrunnlag, ville det i situasjoner hvor det ikke er flertall for noe grunnlag kunne 

medføre at tvisten fikk et annerledes resultat.86 

 

I særlige tilfeller kan det imidlertid være hensiktsmessig å foreta en særskilt behandling og 

pådømmelse av enkelte påstandsgrunnlag for et krav. For eksempel kan det være prosessøkonomisk 
gunstig å avgjøre foreldelsesspørsmålet så tidlig som mulig. Av denne grunn innfører § 16-1(2) 
tredje punktum litra a en helt ny regel som gjør unntak fra hovedregelen om at påstandsgrunnlag 

ikke kan pådømmes. Bestemmelsen gir adgang til særskilt avgjørelse av et påstandsgrunnlag som 

ikke leder til avgjørelsen av et krav. 
87

  

 

6.2.2 Avgrensningen mellom en del av hovedkravet og et tilleggskrav 

Særskilt pådømmelse av ”en del av et krav” gjelder sideordnede deler av ett og samme 

krav. Situasjonen med ulike deler av samme krav må holdes adskilt fra situasjonen hvor 

man står ovenfor et hovedkrav og et tilleggskrav. Et typisk eksempel på den siste 

situasjonen er et pengekrav og et krav på renter av dette. I slike tilfeller står man overfor to 

separate krav. 

 

6.3 Påstandsutforming 

Partene gir uttrykk for det ”domsresultat” de krever gjennom den påstanden de nedlegger, 

jfr. tvl. §§ 9-2(2) bokstav c og 9-3(3) bokstav a. Dette er bindende for retten i den forstand 

at avgjørelsen må ligge ”innenfor rammen av de påstander partene har nedlagt”, jfr. § 11-

2(1) annet punktum. Hvordan partene velger å formulere sine krav avgrenser således det 

som kan gjøres til gjenstand for særskilt pådømmelse. 

                                                 
86 NOU 2001:32 Bind B side 820. 
87 Jfr. kapittel 8. 
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Påstanden må være noenlunde entydig og presist angitt, slik at retten vet hva som skal 

pådømmes.88 Det er ikke noe vilkår at påstanden må være kort; man kan godt benytte seg 

av sammenfattende karakteristikker.89  

Der en del av et krav skal pådømmes særskilt, må saksøkers påstand angi hvilken del av 

kravet han krever dom for, samt hvilket resultat han mener retten bør komme til for denne 

delen av kravet.  

  

6.4 Domsslutningen 

Domsslutningen må angi hvilken del av kravet som er avgjort, samt gi grunnlag for 

fullbyrdelse av denne. En særskilt dom på en nærmere angitt del av et kravs omfang, blir å 

regne som en helt vanlig fullbyrdelsesdom på denne delen av kravet. 

 

6.5 Rettskraftvirkninger 

En dom på deler av et krav står helt selvstendig med tanke på rettskraftvirkninger og bruk 

av rettsmidler.90 Problemstillingen er imidlertid hvor langt rettskraftvirkningene av en 

særskilt dom strekker seg. Nærmere bestemt; kan det reises nytt søksmål om restkravet der 

dommen bare gjelder ”en del av et krav”? 

 

Tilfeller av delt pådømmelse må holdes adskilt fra de tilfeller hvor det ikke gis fullt ut medhold. 

Dersom men retten kun gir delvis medhold i et krav, er hele kravet rettskraftig avgjort.
91

 I slike 
tilfeller er det derfor ikke snakk om noe restkrav. 

 

I følge forarbeidene må det trekkes et skille mellom tilfeller hvor den pådømte delen av 

kravet er individualiserbar, og de tilfeller hvor den ikke er det. En avgjørelse som avgjør en 

individualiserbar del av et større krav, har kun rettskraftvirkninger for denne delen.92 Et 

eksempel er Rt. 1996 s. 1324. Her fikk en forsikringstaker utbetalt oppgjør knyttet til 

                                                 
88 Skoghøy (2001) s. 298.  
89 Rt. 1984 s. 1461 
90 Schei I (1998) s. 494. 
91 Mæland (2006) s. 213. 
92 NOU 2001:32 Bind A side 385-386. 
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gjenstander som hun hevdet befant seg i en nedbrent garasje. Dette viste seg å være 

bedrageri, og hun ble dømt til å betale pengene tilbake. Dommen hindret imidlertid ikke at 

det kunne reises ny sak mot forsikringsselskapet om forsikrningsoppgjør for selve 

garasjebygget. 

For de tilfeller hvor det avgjorte delkravet ikke er individualiserbart, avhenger 

rettskraftvirkningene av utfallet. Gis saksøkeren medhold kan dette bare ha 

rettskraftvirkninger for den aktuelle delen.93 Frifinnes derimot saksøkte for en ikke-

individualiserbar del av kravet, bør avgjørelsen være rettskraftig for hele kravet. Et 

eksempel er dersom saksøkte frifinnes for et delkrav på kr 100.000 når hele kravet lyder på 

kr 1.000.000. I et slikt tilfelle må frifinnelsen bygge på den forutsetning at saksøkeren ikke 

har noe til gode – ikke engang kr 100.000. 94 Avgjørelsen må her være til hinder for en 

etterfølgende sak om andre deler av kravet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Skoghøy (2001) s. 808. 
94 Eksemplet er brukt i Hov I (2007) s. 433. 
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7 Utsatt avgjørelse av et kravs omfang, tvisteloven § 16-1 andre ledd annet 

punktum 

7.1 Generelt 

Som tidligere nevnt er hovedregelen at pådømmelse bare kan gjelde det enkelte krav i sin 

helhet.95 Tvl. § 16-1(2) annet punktum gjør unntak ved at den oppstiller en generell adgang 

til å dele pådømmelsen av et krav, slik at man utsetter omfangsavgjørelsen. Bestemmelsen 

lyder; ”Avgjørelsen av erstatningskrav eller andre krav hvor omfanget er omtvistet, kan 

deles slik at avgjørelsen av omfanget utsettes.” (min kursivering). 

 

Bestemmelsen har nok størst betydning for pengekrav og særlig i erstatningssaker. Et 

eksempel er tilfeller hvor kravet knytter seg til personskader uten at man har fått fullstendig 

oversikt over skadeomfanget.96 

Utover erstatningskrav er for eksempel regresskrav omfattet.97 Det er imidlertid ikke noe 

som tyder på at bestemmelsens anvendelsesområde er begrenset til pengekrav. 

Delingsalternativet kan derfor tenkes anvendt i alle saker hvor det lar seg gjøre å skille 

mellom eksistensen og omfanget av et krav, for eksempel der det fremmes krav om 

bruksrett eller servitutter. Bestemmelsen kan etter mitt syn også tenkes anvendt på 

avskjedskrav, hvor det kan skilles mellom berettigelsen av avskjeden og virkningene av 

denne.98 

 

Gjelder saken erstatning skal retten avgjøre hvorvidt det eksisterer et erstatningskrav. I 

disse sakene er det erstatningsutmålingen som utsettes.  

Kommer retten til at kravet eksisterer, avsies en deldom hvor dette slås fast.99 

Omfangsbedømmelsen skjer i tilfelle i en senere og avsluttende dom nummer to. 

Begrunnelsen for å avgjøre spørsmålet om kravets eksistens og utmålingsspørsmålet hver 

for seg, er først og fremst at dersom retten har slått fast at kravet eksisterer, åpner det for at 

                                                 
95 Jfr. kapittel 6.1. 
96 LB-2008-165623. 
97 LF-2008-113517. 
98 Rt. 1983 s. 1004. 
99 Hov I (2007) s. 376. 
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partene - enten på egen hånd eller gjennom mekling - selv kommer frem til omfanget.100 

Dette vil være prosessøkonomisk gunstig og derfor hensiktsmessig.  

Dernest bygger regelen på det syn at dersom den som påstås forpliktet frifinnes eller 

dersom partene inngår forlik om omfanget, burde partene vært spart for prosessutgifter 

knyttet til kravets omfang.101 

 

Delingsalternativet i tvl. §16-1(2) annet punktum kan benyttes samtidig for flere krav om 

gangen. Det er ingenting i veien for at retten deler opp pådømmelsen slik at man utsetter 

omfangsbedømmelsen av samtlige krav som er fremmet i saken.102 

 

7.2 Forholdet til tvistemålsloven § 151 annet ledd 

Tvl. § 16-1(2) annet punktum er i følge forarbeidene en direkte videreføring av tvml. § 

151(2).103 Bestemmelsene er imidlertid forskjellige på den måten at deling etter 

tvistemålsloven var betinget av at det forelå begjæring om dette fra begge parter. Tvml. § 

151(2) lød; ”I saker om erstatningskrav eller andre krav hvis omfang er omtvistet, kan 

pådømmelsen efter begjæring av begge parter deles således at avgjørelsen av kravets 

omfang utsettes.” (min kursivering). 

Bakgrunnen for vilkåret om begjæring var at sakens resultat, i tilfeller hvor retten består av 

flere dommere, kan bli forskjellig avhengig om det treffes en samlet eller oppdelt 

avgjørelse av eksistensen og omfanget104, jfr. kapittel 6.2.1. Stemmer dommer A og B for 

domfellelse ved avgjørelsen av kravets eksistens, mens dommer C stemmer for frifinnelse, 

må sistnevnte dommer likevel delta i en eventuell pådømmelse av kravets omfang.105 I 

denne runden kan dommer A eller B komme til at saksøkeren ikke har lidt noe økonomisk 

tap og derfor ikke kan tilkjennes noen erstatning. Dersom dommer C i denne runden 

                                                 
100 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) s. 421. 
101 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) s. 245. 
102 LB-2008-21438. 
103 NOU 2001:32 Bind B side 820. 
104 Schei I (1998) s. 495. 
105 Jfr. kapittel 7.7. 
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kommer til at det er lidt et tap, vil resultatet bli domfellelse av saksøkte. Hadde derimot 

pådømmelsen skjedd samlet, ville resultatet blitt frifinnelse. 

 I motsetning til tvistemålsloven inneholder ikke tvl. § 16-1(2) noe vilkår om at deling etter 

denne metoden må begjæres av partene før det kan skje. Tvisteloven innebærer derfor en 

utvidet adgang til å avsi egen dom for kravets eksistens, uten at det samtidig gis dom for 

kravets omfang. 

 

7.3 Forskjellen mellom adgangen til å anlegge særskilt fastsettelsessøksmål med 

påstand om at det foreligger erstatningsplikt, og adgangen til å avsi særskilt 

dom for at det foreligger erstatningsplikt der søksmålet er et 

fullbyrdelsessøksmål 

Det følger av sikker rett at det som utgangspunkt kan reises sak med krav om at det 

foreligger erstatningsplikt, uten at det samtidig kreves dom for erstatningens størrelse.106 

Dette er en adgang til å anlegge særskilt fastsettelsessøksmål om erstatningsplikten, og er 

således noe annet enn den adgangen tvisteloven § 16-1(2) gir til å få særskilt dom på at det 

foreligger erstatningsplikt. Det tvl. § 16-1(2) annet punktum gir hjemmel for, er å begrense 

pådømmelsen til spørsmålet om erstatningsplikt. Bestemmelsens ordlyd forutsetter at det 

anlagte søksmålet gjelder både eksistens- og omfangsspørsmålet. 

I og med at tvisteloven utvider adgangen til å få særskilt dom på erstatningsgrunnlaget, er 

det naturlig å spørre om delingsalternativet i § 16-1(2) annet punktum overflødiggjør 

adgangen til å anlegge særskilt fastsettelsessøksmål om spørsmålet.  

Om dette sa lagmannsretten i LB-2008-165623 at ”Lagmannsretten bemerker at et 

alternativ for A kunne vært å anlegge fullbyrdelsessøksmål og så med motpartenes 

samtykke be tingretten om å dele forhandlingene, eventuelt også pådømmelsen, etter 

tvisteloven § 16-1. Når det imidlertid er langvarig rettspraksis for at skadelidte i 

utgangspunktet kan velge å gå til særskilt fastsettelsessøksmål med det forbehold som er 

drøftet ovenfor, og denne rettsstillingen er videreført med tvisteloven, kan ikke 

                                                 
106 Se for eksempel Rt. 1992 s. 1618, Rt. 1995 s. 1106 og LB-2008-165623. 
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delingsalternativet avskjære A fra å benytte adgangen til særskilt fastsettelsessøksmål.” 

(min kursivering). 

Dommen slår dermed fast at det også etter tvistelovens ikrafttredelse er adgang til å 

begrense saksanleggelsen til spørsmålet om erstatningsplikt. 

 

7.4 Hvilke tvistepunkter hører det under avgjørelsen av kravets eksistens å ta 

stilling til, og hvilke hører under avgjørelsen av omfanget? 

Det er bare avgjørelsen av kravets omfang som kan utsettes i medhold av tvl. § 16-1(2) 

annet punktum. Alt annet må avgjøres ved den første dommen.107 Det må derfor trekkes en 

grense mellom de tvistepunkter som avgjør kravets eksistens, og de som avgjør omfanget. 

Dette skillet mellom sakens – eller rettskravets - to deler kan undertiden by på 

vanskeligheter.  

 

I erstatningssaker skal den første dommen avgjøre hvorvidt det foreligger 

erstatningsplikt.108 Dette betyr at alle de tvistepunkter som er av betydning for dette 

spørsmålet hører under den første avgjørelsen109, herunder alle grunnlag for og innsigelser 

mot at kravet i det hele tatt har oppstått.110 Det er imidlertid noe uklart hvilke tvistepunkter 

dette omfatter. En problemstilling er om det hører til sakens del én eller to å avgjøre 

hvorvidt det foreligger årsakssammenheng, all den tid dette henger nært sammen med 

utmålingen.  

Verken lovteksten eller lovforarbeidene gir særlig veiledning. I følge Hov skal den første 

dommen avgjøre om erstatningsvilkårene foreligger.111 Dette omfatter i så fall 

årsaksspørsmålet. Schei m.fl. går noe lengre i samme retning når de skriver at ”[a]lle 

spørsmål av betydning for om det foreligger erstatningsplikt, må det tas stilling til i denne 

første dommen – erstatningsgrunnlag, årsakssammenheng…” (min tilføyelse og 

                                                 
107 Schei I (1998) s. 495. 
108 NOU 2001:32 Bind B side 820. 
109 Rt. 1995 s. 415. 
110 Skoghøy (2001) s. 513. 
111 Hov I (2007) s. 223. 
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kursivering).112
 Skoghøy er derimot mer avmålt når han fastslår at retten skal avsi dom for 

hvorvidt det foreligger grunnlag for ansvar.113
  

Også rettspraksis er noe uklar. På den ene siden fastslår Rt. 1993 s. 337 at ”årsaksforhold 

… inngår i det erstatningsrettslige ansvarsforhold” (min kursivering).114 På den andre 

siden følger det av Rt. 1995 s. 415 at årsaksspørsmålet ikke kan pådømmes i en egen 

fastsettelsesdom, selv om saksøkte allerede har erkjent at det foreligger ansvarsgrunnlag. 

Saksøkers påstand lød her på erstatningsansvar. Høyesteretts kjæremålsutvalg kom til at 

påstanden i praksis innebar et krav om dom for at det forelå årsakssammenheng, men at 

dette ikke kunne pådømmes. Utvalget begrunnet avvisningen med at pådømmelsen av ett 

og samme krav ikke kan deles slik at man tar stilling til enkelte søksmålsgrunnlag og 

innsigelser (side 417). Etter mitt syn gir dommen også uttrykk for at det ikke kan avsies 

dom for erstatningsplikt i tilfeller hvor ansvarsforholdet er erkjent, men årsaksspørsmålet er 

omtvistet.  Det er i så fall motsatt av hva utvalget kom til i Rt. 1993 s. 337. 

 

Jeg vil anta det hører til sakens del én å fastslå om det foreligger årsakssammenheng. 

Grunnen er at hvis dette ikke foreligger, så eksisterer heller ingen erstatningsplikt. 

  

Når det gjelder plassering av adekvansvurderingen gir verken rettspraksis eller 

prosessteorien sikre holdepunkter. Vilkåret om adekvans relaterer seg direkte til den 

enkelte tapspost og derfor til erstatningsutmålingen. Dette taler sterkt for at spørsmålet må 

avgjøres i sakens del to. På den andre siden er det på det rene at også visse spørsmål som er 

av direkte betydning for omfanget, hører under den første avgjørelsen. 

For det første gjelder det spørsmålet om helt eller delvis bortfall som følge av for eksempel 

foreldelse.115  

Dernest hører også innsigelser som går ut på at kravet helt eller delvis er oppgjort, hjemme 

i den første dommen.116 

                                                 
112 Schei I (1998) s. 496 og Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 678. 
113 Skoghøy (2001) s. 286. 
114 Jfr. også Rt. 1991 s. 1303 og Rt. 1992 s. 453. 
115 Rt. 1993 s. 337 side 338 og Rt. 1987 s. 256 side 259. 
116 Skoghøy (2001) s. 513. 
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For det tredje omfattes spørsmålet om ansvaret må reduseres eller anses bortfalt grunnet 

objektiv egenrisiko117 eller skadelidtes medvirkning.118 Har den skadelidte medvirket til 

skaden, må retten fastsette en reduksjonsbrøk på grunnlag av skyldfordelingen.119  

For det fjerde hører det med til den første avgjørelsen å ta stilling til om ansvaret kan 

lempes til null i medhold av skadeerstatningsloven § 5-2. Besvares dette med nei, hører det 

under utmålingen å vurdere om det er grunnlag for delvis lemping. Det er ingen 

prosessuelle hindringer for at de samme grunner påberopes både for delvis og total 

lemping.120  

På denne bakgrunn vil jeg anta at det hører til sakens del én å avgjøre om det foreligger 

adekvans overhodet. Besvares dette med ja, må det høre under omfangsavgjørelsen å ta 

stilling til hvor stor del av tapet som er adekvat. 

 

Hva gjelder motregningsinnsigelser synes rettslitteraturen å være samstemte om at dette må 

avgjøres allerede i sakens del én. Gis det medhold i en motregningsinnsigelse må den første 

dommen lyde på erstatningsplikt for det beløp som overstiger motregningskravet. I tilfelle 

motregningsbeløpet er av slik størrelse at det spiser opp hovedkravet, skal det avsies 

frifinnelsesdom og saken avsluttes.121  

På samme måte må avgjørelsen lyde på frifinnelse dersom andre innsigelser medfører at 

kravet ikke er i behold. Eksempler er dersom retten finner at det ikke er lidt noe økonomisk 

tap, eller at det ikke foreligger et erstatningsbetingende ansvarsgrunnlag. Saken er i så fall 

ferdig etter første del.  

Løsningen illustrerer tydelig formålet bak § 16-1 om å være et prosessøkonomisk verktøy 

for å rasjonalisere og effektivisere saksavviklingen.  

 

Grunnlag og innsigelser knyttet til omfanget av kravet må derimot avgjøres i sakens del to. 

Der saken gjelder et erstatningskrav, er det som sagt utmålingen som utsettes. I andre 

                                                 
117 Skoghøy (2001) s. 513. 
118 Schei I (1998) s. 496. 
119 Rt. 1991 s. 1303 side 1305 og Rt. 1992 s. 453 side 488-489. 
120 Rt. 1992 s. 453 på side 488-489. 
121 Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 678, Skoghøy (2001) s. 513, Schei I (1998) s. 495-496, 
og Alten (1954) s. 171-172. 



 36 

tilfeller må avgjørelsen av omfanget bero på hvilken type krav som er gjenstand for 

oppdeling.  

 

Adgangen til å avsi særskilt dom på et enkelt erstatningsvilkår, uten at man avgjør de andre 

spørsmålene for hvorvidt det foreligger erstatningsplikt, følger av delingsalternativet i tvl. § 

16-1(2) tredje punktum litra a om særskilt pådømmelse av et ”påstandsgrunnlag som ikke 

leder til avgjørelse av et krav”.122 

 

7.5 Påstandsutforming 

Før det blir besluttet at sakens pådømmelse skal deles, legger partene ned påstand som om 

den ikke var delt. Etter at oppdelingen er besluttet, må påstandene omformuleres slik at de 

angir partenes ønskede resultat i spørsmålet om hvorvidt det eksisterer et krav eller ikke.  

Et eksempel er saksøkers påstand i LB-2009-12531: ”Dagens Næringsliv AS kjennes 

erstatningsansvarlig for Arne H. Fredlys lidte skade og tap i fremtidig erverv som følge av 

ærekrenkende påstander fremsatt i Dagens Næringsliv i perioden 24. november 2007 til 15. 

desember 2007” (min kursivering).  

Saksøkte opprettholder derimot sin påstand om helt eller delvis frifinnelse.  

 

7.6 Domsslutningen 

Når retten er ferdig med sakens del én, avsies det en fastsettelsesdom. Dersom kravet er 

funnet å være i behold, blir denne en deldom. 

Gjelder kravet erstatning, bør ansvarsgrunnlaget – dersom dette har betydning for 

erstatningskravets omfang - komme til uttrykk i domsslutningen.123 Har retten kommet til 

at ansvaret må reduseres som følge av motregning, må også det beløp som kan motregnes 

komme til uttrykk.124 

                                                 
122 Jfr. kapittel 8. 
123 Rt. 1996 s. 1122 side 1133. 
124 Skoghøy (2001) s. 514. 
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Kommer derimot retten til at kravet ikke er i behold, skal dommen lyde på frifinnelse. I så 

fall avgjøres hele tvistegjenstanden allerede etter del én, med den følge at det ikke skal 

avsies noen dom nummer to. Avgjørelsen blir da en vanlig dom og ikke en deldom.125 

 

Sondringen har først og fremst betydning dersom avgjørelsen ankes. En deldom er 

selvstendig med tanke på rettskraft, anke og tvangsfullbyrdelse.126 En eventuell ankesak er 

derfor begrenset til det som er avgjort ved deldommen.  

Er derimot avgjørelsen en frifinnelsesdom, kan ankedomstolene behandle hele 

saksforholdet – inkludert utmålingsspørsmålet.  

 

7.7 Rettens sammensetning 

Der den første dommen lyder på erstatningsplikt, må de samme dommerne delta i den 

avsluttende omfangsavgjørelsen. Den enkelte dommer – der disse er flere – vil da være 

bundet av resultatet i dom én, og ikke av sitt eget realitetsstandpunkt. Har én av tre 

dommere stemt for frifinnelse ved avgjørelsen av erstatningsplikten, må han likevel delta i 

avgjørelsen av omfanget.127  

Dette skiller seg fra situasjonen hvor det avises særskilt dom for ett eller noen av flere krav 

i saken. I slike tilfeller tilpasses rettssammensetningen hvert enkelt krav. Retten settes bare 

med flere meddommere eller fagdommere der det enkelte krav begrunner en slik 

sammensetning128. 

 

7.8 Rettskraftvirkninger 

En særskilt fastsettelsesdom, enten den er en deldom eller en frifinnelsesdom, vil være helt 

selvstendig med hensyn til rettskraftvirkninger og rettsmidler.129 Deldommens resultat må 

legges uprøvd til grunn under en eventuell omfangsavgjørelse.130 

                                                 
125 Schei I (1998) s. 496-497. 
126 Jfr. kapittel 7.8. 
127 Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 678. 
128 Jfr. kapittel 4.4. 
129 Schei I (1998) s. 494. 
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8 Særskilt avgjørelse av et påstandsgrunnlag som ikke leder til avgjørelsen 

av et krav, tvisteloven § 16-1 annet ledd tredje punktum 

8.1 Generelt 

Hovedregelen er som nevnt at det ikke kan treffes egen avgjørelse om det enkelte 

påstandsgrunnlag for et krav.131 Begrunnelsen er at det kan være avgjørende for sakens 

endelige utfall dersom et påstandsgrunnlag pådømmes særskilt.132 Der retten består av flere 

dommere skal det stemmes over resultatet i saken, ikke over de enkelte grunnlag for eller 

innsigelser mot kravet, jfr. tvl. § § 19-3(3). Dette var også grunnen til at tvistemålsloven 

ikke tillot særskilt avgjørelse av påstandsgrunnlag. Den gang anså departementet det for å 

være uforenlig ”med de nu herskende grundsætninger for kollegiale domstolers 

avstemninger, hvorefter der kun stemmes om selve domsavgjørelsen, ikke om 

grundene.”133
 

Tvl. § 16-1(2) tredje punktum bokstav a inneholder således en helt ny prosessregel for sivil 

tvisteløsning, ved at den gjør unntak fra hovedregelen om at påstandsgrunnlag ikke kan 

pådømmes særskilt. Bestemmelsen lyder; ”Hvis retten er enstemmig eller partene 

samtykker i det, kan den også treffe særskilt avgjørelse om a) påstandsgrunnlag som ikke 

leder til avgjørelse av et krav.” (min kursivering).  

Den har ingen forgjenger i tvistemålsloven, og innebærer således en endring av 

rettstilstanden.  

 

Det følger av forarbeidene at bestemmelsen er gitt med spesielt henblikk på 

foreldelsesspørsmålet. Grunnen er at man ved å avgjøre dette så tidlig som mulig, vil kunne 

spare partene for unødige prosessutgifter. Det fremstår som lite hensiktsmessig dersom 

partene tvinges til å prosedere hele og ofte kompliserte saker - kanskje i flere instanser - 

                                                                                                                                                    
130 Tvisteloven § 19-15(2). 
131 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) s. 245. 
132 Jfr. kapittel 6.2.1. 
133 Ot.prp.nr.1 (1910) s. 136. 
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dersom det endelige utfallet blir at kravet er foreldet.134 Dette var mye av problemet med 

tvistemålslovens regler.  

I motsetning til tidligere kan man derfor under tvisteloven fortsette behandlingen av for 

eksempel foreldelsesinnsigelsen inntil den er endelig avgjort.135  

 

Som den videre fremstillingen vil vise fremstår også foreldelsesspørsmålet som det mest 

typiske anvendelsesområdet for bestemmelsen. Den er derimot ikke begrenset til dette, slik 

at også andre rettspørsmål er omfattet. Etter min oppfatning bør det ut i fra hensynet til 

effektivitet og prosessøkonomi, være adgang til særskilt pådømmelse i ethvert tilfelle hvor 

et krav står og faller med hvorvidt et påstandsgrunnlag fører frem eller ikke. Ett annet 

eksempel er derfor særskilt pådømmelse av hvorvidt det er reklamert tidsnok,136 eller 

hvorvidt det foreligger ansvarsgrunnlag eller årsakssammenheng - uten at man samtidig tar 

stilling til de andre vilkårene for erstatningsplikt.  

Bestemmelsen omfatter dermed det som var inntatt i tvml. § 151(1) om at ”Når et 

rettsforhold som er grunnlag for et omtvistet krav, er bragt inn i saken med påstand på 

fastsettelsesdom, kan retten pådømme det særskilt, når det er modent til avgjørelse.” (min 

kursivering). Dette er en annen situasjon enn den som før var regulert i tvml. § 151(2) og 

som nå reguleres av § 16-1(2) annet punktum, hvor pådømmelsen kan deles slik at retten 

først avgjør erstatningsplikten og deretter erstatningsomfanget.137 Forskjellen er at § 16-

1(2) annet punktum gir adgang til særskilt avgjørelse av hvorvidt alle vilkårene for 

erstatning foreligger, mens tredje punktum litra a gir adgang til særskilt pådømmelse av ett 

enkelt vilkår. 

 

Fordi en oppdeling etter § 16-1(2) tredje punktum litra a kan få avgjørende betydning for 

utfallet i saken138, er adgangen betinget av at retten er enstemmig eller at begge parter gir 

                                                 
134 NOU 2001:32 Bind B side 820. 
135 NOU 2001:32 Bind B side 820. 
136 Jfr. kapittel 8.2. 
137 Jfr. kapittel 7. 
138 Jfr. kapittel 6.2.1. 
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sitt samtykke.139 I saker med kun en dommer innebærer enstemmighetskravet en generell 

oppdelingsadgang.140 Dersom pådømmelsen skal deles, er utgangspunktet at retten treffer 

en saksforberedende beslutning om dette.141 

 

8.2 Begrepet ”påstandsgrunnlag som ikke leder til avgjørelsen av et krav”? 

Påstandsgrunnlag er i tvisteloven beskrevet som ”de rettstiftende faktiske forhold en part 

bygger sin påstand på”, jfr. § 11-2(1) tredje punktum. Sagt på en annen måte; 

påstandsgrunnlagene utgjør den faktiske begrunnelsen for det domsresultat en part krever. 

Begrepet påstandsgrunnlag omfatter dermed også innvendinger som saksøkte gjør 

gjeldende som begrunnelse for at han bør frifinnes. Slike innvendinger kalles gjerne 

materielle innsigelser. Disse er saksøktes forsvarsmiddel mot den påstand - eller materielle 

krav - som saksøkeren gjør gjeldende.142 Typiske eksempler er å påstå seg frifunnet på 

grunn av foreldelse, eller fordi man hevder det ikke foreligger noe ansvarsgrunnlag, eller 

fordi man mener det er reklamert for sent. 

Eksempler på saksøkers påstandsgrunnlag kan være at saksøkte har forvoldt skade på 

saksøkers eiendom, at det er adekvat årsakssammenheng mellom saksøktes handling og 

saksøkers tap, eller at det foreligger en bindende avtale.  

 

Bestemmelsen i tvl. § 16-1(2) tredje punktum bokstav a gjelder påstandsgrunnlag ”som 

ikke leder til avgjørelse av et krav”. Denne ordlyden kan ved første øyekast virke 

forvirrende. Poenget er at man i særlige tilfeller også skal kunne forhandle om og avgjøre 

særskilt de påstandsgrunnlag – eller innsigelser – som i seg selv ikke er avgjørende for 

hvorvidt saksøkeren har et krav eller ikke143, forutsatt at det er hensiktsmessig. En dom 

som slår fast at et krav ikke er foreldet avgjør ikke spørsmålet om saksøkte har en plikt til å 

betale. Foreldelse er ofte bare en av flere innvendinger mot kravet. Likevel skal man med 

hjemmel i § 16-1 kunne fortsette den særskilte behandlingen av foreldelsesspørsmålet i 

                                                 
139 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) s. 245-246. 
140 Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 679. 
141 Jfr. kapittel 10. 
142 Mæland (2006) s. 68-69. 
143 NOU 2001:32 Bind B side 820. 



 41 

flere instanser, selv om foreldelsesinnsigelsen ikke skulle føre frem – og således avgjøre 

kravet - i første omgang. Begrunnelsen er at dersom utfallet blir at kravet er foreldet, har 

man spart både partene og domstolsapparatet for tid og penger. 

 

Avgrensningen av hva som er et ”påstandsgrunnlag” kan volde enkelte vanskeligheter. I de 

aller fleste tilfeller er det flere forhold som må ligge til grunn for et domsresultat – 

eksempelvis frifinnelse. Dersom saksøkte påstår seg frifunnet grunnet foreldelse, vil de 

rettstiftende faktiske omstendigheter typisk være at det har gått for lang tid og at gjelden 

ikke er erkjent. Spørsmålet som da melder seg er om det er de samlede faktiske 

omstendigheter som utgjør påstandsgrunnlaget, eller om hver enkelt omstendighet kan 

utgjøre et eget påstandsgrunnlag? Det kan ofte være tvil om det foreligger ett eller flere 

påstandsgrunnlag. 

I relasjon til tvl. § 16-1(2) tredje punktum bokstav a er det ikke tvilsomt at det er 

foreldelsesinnsigelsen som sådan som kan være gjenstand for særskilt avgjørelse. Det kan 

ikke være adgang til å dele foreldelsesspørsmålet ytterligere opp – for eksempel ved 

særskilt pådømmelse av hvorvidt fristavbrudd har funnet sted. Derimot kan man forhandle 

særskilt om ett eller flere faktiske forhold av betydning for foreldelsesspørsmålet.144  

For andre spørsmål antar jeg at løsningen må bero på hvilke rettslige konsekvenser som 

følger av en særskilt dom på forholdet, jfr. begrepet ”rettstiftende” i tvl. § 11-2(1) tredje 

punktum.  

At et forhold er ”rettstiftende” innebærer at det er en nødvendig betingelse for at en 

rettsvirkning skal kunne inntre. Det er for eksempel en nødvendig betingelse for foreldelse 

at det har gått for lang tid.145 Det er ikke tilstrekkelig for frifinnelse at fristen har startet å 

løpe, eller at en eventuell frist ikke er avbrutt. For at forholdet skal være rettsstiftende 

kreves begge deler. En særskilt pådømmelse av spørsmålet om fristavbrudd ville derfor 

ikke gitt mening.  

Etter min oppfatning må det også være adgang til særskilt pådømmelse av 

reklamasjonsspørsmålet. Hvis retten kommer til at det er reklamert for sent, vil 

                                                 
144 Jfr. kapittel 5.2. 
145 Hov I (2007) s. 39. 
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konsekvensen være kravet er bortfalt. På samme måte som for foreldelsesspørsmålet, vil 

det være hensiktsmessig å avgjøre dette så tidlig som mulig. 

 

8.3 Påstandsutforming 

Under tvistemålsloven var det kun adgang til å dele forhandlingene med hensyn til de 

enkelte påstandsgrunnlag.146 Påstandene måtte da utformes som om forhandlingene ikke 

var delt. Gjaldt oppdelingen foreldelsesspørsmålet, kunne domsresultatet enten bli betaling 

eller frifinnelse. Påstandene måtte derfor lyde på dette. 

I og med at tvisteloven gir adgang til å pådømme enkelte påstandsgrunnlag, gir det rom for 

andre påstander. 

Er foreldelsesspørsmålet gjenstand for særskilt avgjørelse, kan saksøker nedlegge påstand 

om at ”Foreldelsesinnsigelsen tas ikke til følge”147, eller ”Kravet er ikke foreldet”. 

Saksøktes påstand kan da lyde på frifinnelse.  

Gjelder forhandlingen og pådømmelsen spørsmålet om det er reklamert for sent, antar jeg 

at saksøker kan nedlegge påstand om at ”Den reklamasjon som ble foretatt overfor A den 

dd.mm.åå, er rettidig”, eller ”Det er reklamert i tide”. 

Er det tvil om innholdet i påstanden, skal retten søke å bringe klarhet i det, jfr. tvl. § 11-

5(3) om rettens veiledningsplikt. 

 

8.4 Domsslutningen 

Rettens avgjørelse etter § 16-1(2) tredje punktum treffes ved dom. Det følger direkte av tvl. 

§ 19-1(1) litra b. En særskilt dom på et påstandsgrunnlag er således en materiell 

realitetsavgjørelse, selv om den ikke leder til avgjørelse av kravet i saken.148 

 

Kommer retten til at kravet er foreldet skal dommen lyde på frifinnelse.149 Dommen er da 

en realitetsavgjørelse av hele rettskravet, og avslutter således saken – forutsatt at den ikke 

                                                 
146 Jfr. kapittel 5. 
147 TLARV-2008-125000 
148 Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 755. 
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består av flere krav. En eventuell ankedomstol vil da være kompetent til å prøve hele saken, 

mens står naturligvis fritt til å kunne beslutte sin egen oppdeling.150 Slik var også 

rettstilstanden under tvistemålsloven.  

Det er i situasjoner hvor retten kommer til at kravet ikke er foreldet, at tvisteloven 

innebærer en endring av rettstilstanden. Her leder ikke avgjørelsen til at kravet i saken blir 

løst. Under tvistemålsloven måtte dermed behandlingen fortsette i samme instans. Retten 

traff da en formløs beslutning om at forhandlingene fortsatte, slik at den videre 

behandlingen dreide seg om øvrige påstandsgrunnlag og innsigelser til rettskravet.151  

Tvisteloven legger her opp til en ny og annerledes løsningsmodell. Nå kan retten avsi dom 

på at kravet ikke er foreldet. Dommen er da en deldom. En eventuell ankedomstol vil i 

denne situasjonen kun ha kompetanse til å prøve avgjørelsen av påstandsgrunnlaget, som 

da vil være ”krav” i relasjon til ankebestemmelsen i tvl. § 29-4(1).152 Følgen er at man nå – 

i motsetning til tidligere – kan fortsette behandlingen av foreldelsesspørsmålet inntil det er 

endelig avgjort. 

Dersom det endelige utfallet blir at kravet ikke er foreldet, må også sakens øvrige sider 

behandles.  

 

I tilfeller hvor lagmannsretten har avgjort kravet ved sin avgjørelse av påstandsgrunnlaget, 

og Høyesterett kommer til motsatt resultat, vil det være praktisk at dommen oppheves i 

medhold av tvl. §§ 30-14(1) jfr. 30-15.153 

 

8.5 Rettens sammensetning 

Når forhandlingene om påstandsgrunnlaget er avholdt, må retten ved den videre 

behandlingen være sammensatt på samme måte.154 Problemstillingen er hvorvidt dette også 

er tilfellet dersom det blir avsagt særskilt dom – og denne ikke lyder på frifinnelse. Må 

                                                                                                                                                    
149 TLARV-2008-125000 
150 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) s. 422. 
151 LB-1995-02040, LB-1997-00663 og Røed (2004) s. 79. 
152 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) s. 473. 
153 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) s. 422. 
154 Røed (2004) s. 79. 
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rettens sammensetning være den samme for den videre behandlingen av sakens øvrige 

spørsmål? 

Problemstillingen synes ikke å være behandlet i lovgivningen eller i forarbeidene. 

I følge Schei m.fl. må de samme dommere delta der retten pådømmer erstatningsplikten og 

erstatningsomfanget hver for seg.155 Dette er annerledes enn i tilfeller hvor det avises 

særskilt dom for ett eller noen av flere krav i saken. I slike situasjoner settes retten med 

flere meddommere eller fagdommere der det enkelte krav begrunner en slik 

sammensetning.156 

En særskilt dom på et påstandsgrunnlag vil ha ordinære rettskraftvirkninger.157 Ved den 

videre behandlingen av saken vil den enkelte dommer således være bundet av det avgjorte 

påstandsgrunnlaget, og ikke av sitt eget realitetsstandpunkt. Dette gjør at det er vanskelig å 

se noen grunn til at retten må bestå av de samme dommerne når sakens øvrige spørsmål 

skal avgjøres.  

 

8.6 Rettskraftvirkninger 

Under tvistemålsloven kunne det enkelte påstandsgrunnlag kun være gjenstand for 

begrenset forhandling – ikke pådømmelse, jfr. § 98(2) som lød: ”Retten kan bestemme, at 

der skal forhandles særskilt om et eller flere av de krav, som er forenet i én sak, eller om 

selvstændige tvistepunkter vedkommende samme krav.” (min kursivering). 

Etter at forhandlingen var avholdt tok retten et foreløpig standpunkt til det 

påstandsgrunnlaget forhandlingen gjaldt. Dette standpunktet var imidlertid ikke bindende. 

Retten sto fritt til å endre sin oppfatning dersom den så problemstillingen fra en annen 

vinkel etter at saken var belyst i sin fulle bredde.158
 

Under tvisteloven vil en særskilt dom på et påstandsgrunnlag ha ordinære 

rettskraftvirkninger på lik linje med andre dommer. I motsetning til under tvistemålsloven 

                                                 
155 Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 678. 
156 Jfr. kapittel 4.4. 
157 Jfr. kapittel 8.6. 
158 Røed (2004) s. 79. 
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vil et påstandsgrunnlag som er avgjort i medhold av tvl. § 16-1(2) tredje punktum, måtte 

legges uprøvd til grunn for den resterende behandlingen av søksmålsgjenstanden.159 

På denne måten er bestemmelsen i § 16-1(2) tredje punktum, sammenholdt med § 19-1(1) 

litra b, et unntak fra hovedregelen om at rettskraften knytter seg til avgjørelsen av kravet 

som sådan, og ikke det grunnlag som retten har basert sin avgjørelse på.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 755. 
160 Rt. 2003 s. 69 avsnitt 12. 
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9 Utsatt fullbyrdelse av et særskilt avgjort krav, tvisteloven § 16-1 tredje 

ledd 

9.1 Generelt 

Gjennom å fullbyrde et krav bringer man den faktiske tilstanden i samsvar med den 

rettslige. Rettslige avgjørelser som pålegger noen en ”plikt til å foreta, unnlate eller tåle en 

handling”, kan fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven161 (tvfl.), jfr. tvisteloven 

§ 19-13(1).  

Hovedregelen er at tvangsfullbyrdelse kan begjæres fra det tidspunkt en avgjørelse er 

tvangskraftig, jfr. tvfl. kapittel 4 forutsetningsvis. En eventuell utsettelse av 

fullbyrdelsesadgangen krever at retten eller namsmyndigheten beslutter dette. Dette følger 

av tvisteloven § 19-13(3) for tilfeller hvor avgjørelsen ankes, og av 

tvangsfullbyrdelsesloven § 5-11 om utsettelse der ”saksøkeren begjærer det” eller ”det er 

reist søksmål om kravet”, samt § 5-12 om ”Utsettelse ved betalingsvansker”. 

 

Tvisteloven § 16-1(3) oppstiller egne fullbyrdelsesregler for et særskilt avgjort krav, når det 

er framsatt et motkrav som ikke blir avgjort samtidig. Bestemmelsen har ingen forgjenger i 

tvistemålsloven, og lyder; ”Avgjøres et krav særskilt og motparten har fremmet et krav mot 

dette som ikke avgjøres samtidig, kan avgjørelsen ikke fullbyrdes uten at det er bestemt av 

retten. Retten kan sette som vilkår for fullbyrdelse at det stilles sikkerhet.” (min 

kursivering). 

I disse tilfellene suspenderes fullbyrdelsesadgangen automatisk og i motsetning til 

situasjonen i de andre utsettelsesreglene, er fullbyrdelsesadgangen sperret allerede fra det 

tidspunkt det treffes særskilt avgjørelse av hovedkravet. I § 16-1(3) er det tillatelse til å 

fullbyrde som krever rettens beslutning. Grunnen er nokså selvsagt; den særskilte dommen 

på hovedkravet er i prinsippet kun en foreløpig avgjørelse, fordi dens reelle innhold kan 

endres ved at motkravet senere pådømmes. 

Bestemmelsen i § 16-1(3) utgjør derfor et unntak fra hovedregelen ved at den griper inn i 

den alminnelige fullbyrdelsesadgangen. 

                                                 
161 Lov av 26. juni 1992 nr. 86. 
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Retten kan imidlertid tillate fullbyrdelse av den særskilte dommen, selv om motkravet ikke 

er avgjort. Loven gir ingen holdepunkter for når retten kan beslutte dette, og etter ordlyden 

å dømme beror det på en skjønnsmessig vurdering.  

Bestemmelsen har klar sammenheng med den ordningen som er etablert i § 16-1 første og 

annet ledd. I tilfeller hvor retten i medhold av § 16-1(2) pådømmer hovedkravet først, ville 

man risikert at motkravet ble avspist dersom man tillot fullbyrdelse av hovedkravet før 

motkravet var avgjort. Dette er grunnen til at § 16-1(3) i utgangspunktet oppstiller et særlig 

vern for den part som har fremmet motkravet.162 

Det er et vilkår at det er krevet særskilt dom for motkravet. Dersom motkravet kun er gjort 

gjeldende som innsigelse, vil dette være et rettsspørsmål retten må ta stilling til som ledd i 

sin avgjørelse av hovedkravet.163 

Ordlyden i § 16-1(3) forutsetter også at motkravet er anlagt før retten pådømmer 

hovedkravet. I særlige tilfeller er det imidlertid adgang til å kumulere inn motkrav så sent 

som i ankeinstansen, altså etter at hovedkravet er pådømt, jfr. tvl. § 29-4(2) og (4). Denne 

adgangen er riktignok begrenset, især når det gjelder rettsforhold som ikke har vært 

behandlet i underinstansen. Dersom det er sammenheng mellom det kravet som ankes og 

det motkravet som nå kreves innkumulert, er utvidelsesadgangen betinget av at motparten 

ikke reiser innsigelser og at retten ikke finner at vesentlige hensyn taler mot at kravet 

trekkes inn, jfr. § 29-4(2) ledd litra c. Springer kravene ut av samme kontraktsforhold - noe 

som er et praktisk tilfelle i relasjon til oppdeling etter § 16-1 - er nok kravet til 

sammenheng oppfylt.164 

 

                                                 
162 NOU 2001:32 Bind B side 820. 
163 NOU 2001:32 Bind B side 820. 
164 Hov III (2007) s. 202. 
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9.2 Begrepet ”krav” i tvisteloven § 16-1 tredje ledd 

Begrepet ”krav” er snevrere i § 16-1(3) enn i de to foregående leddene. I første og annet 

ledd omfattes både krav på fastsettelse og krav på fullbyrdelse.165 I tredje ledd omfattes kun 

de ”krav” som etter sin art kan la seg fullbyrde.  

 

9.3 Bestemmelsens betydning for partenes materielle rettigheter 

Retten kan som nevnt tillate at dommen på hovedkravet fullbyrdes, til tross for at 

motkravet ikke er avgjort, jfr. § 16-1(3) første punktum. Lovforarbeidene beskriver verken 

formålet med bestemmelsen, eller situasjoner hvor den kan tenkes brukt. Hov omtaler den 

som en sikkerhetsventil, typisk dersom motkravet må anses grunnløst.166 Et eksempel kan 

være der motkravet er fremmet kun med hensikt i å trenere hovedkravet. Jeg antar at dette 

også vil være bestemmelsens kjerneområde. I slike tilfeller bør rettens adgang til å tillate 

fullbyrdelse anses som åpenbar og ukomplisert. 

 

I spesielle tilfeller vil imidlertid rettens beslutning kunne påvirke innholdet i enkelte av 

borgernes materielle rettigheter. Et eksempel er forholdet til tilbakeholdsretten.  

La oss tenke oss følgende: A og B inngår en gjensidig bebyrdende kontrakt. Etter en stund 

oppstår det uenighet og B velger å holde tilbake sin ytelse på bakgrunn av det han mener er 

mislighold fra A sin side. A velger derimot å stevne B for retten fordi han mener B har 

misligholdt. B svarer med å fremme motkrav mot A. Dersom As krav – sakens hovedkrav - 

går ut på at Bs tilbakehold er det erstatningsberettigende mislighold, vil en særskilt dom på 

dette prejudisielt også avgjøre hvorvidt Bs tilbakehold var berettiget eller ikke. En 

eventuell beslutning om at fullbyrdelse kan skje, vil i dette tilfellet ikke påvirke noen 

materielle rettigheter som ikke dommen allerede har påvirket.  

Gjelder derimot As krav et annet forhold en Bs tilbakehold, vil ikke tilbakeholdsretten være 

prejudisielt avgjort ved den særskilte dommen. I en slik situasjon har ikke hovedkravet og 

tilbakeholdsretten noe med hverandre å gjøre. Spørsmålet om hvorvidt tilbakeholdsretten 

                                                 
165 Jfr. kapittel 4.2. 
166 Hov I (2007) s. 223. 
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var berettiget eller ikke, faller i dette tilfellet utenfor de rettsforhold som dommen tar for 

seg.  

En beslutning om at hovedkravet kan fullbyrdes, vil da kunne medføre en uthuling av Bs 

berettigede tilbakeholdsrett. Fullbyrdes hovedkravet risikerer man at tilbakeholdsretten 

mister sin reelle funksjon som sikkerhetsrett og oppfyllelsespress167, på samme måte som 

man risikerer at motkravets verdi reduseres. Har A dessuten likviditetsproblemer, øker 

sjansen for at tilbakeholdsretten blir stående som et tomt skall uten reelt innhold. For den 

part som har fremmet hovedkravet vil en tillatt fullbyrdelse således innebære en tilfeldig 

fordel. Her vil rettens beslutning etter § 16-1(3) kunne fordele materielle posisjoner mellom 

partene. 

 

9.4 Når bør retten tillate fullbyrdelse av hovedkravet? 

9.4.1 Generelt 

Hvorvidt fullbyrdelse bør tillates etter tvisteloven § 16-1(3) annet punktum, beror på en 

konkret og skjønnsmessig vurdering. Dette samsvarer med situasjonen i utsettelsesreglene i 

tvisteloven § 19-13(3) og tvangsfullbyrdelsesloven §§ 5-11 og 5-12. Det er derfor 

hensiktsmessig å foreta en tolkning i lys av de skranker som gjelder for rettens 

skjønnsutøvelse i disse bestemmelsene. 

 

9.4.2 Skranker for skjønnsutøvelsen i tvisteloven § 19-13 tredje ledd og 

tvangsfullbyrdelsesloven §§ 5-11 og 5-12 

Hvorvidt fullbyrdelsesadgangen bør utsettes etter tvl. § 19-13(3), beror i følge forarbeidene 

på en konkret og skjønnsmessig vurdering av partenes interesser.168 Herunder må både 

behov og skademuligheter avveies.169 Det får betydning om avgjørelsen byr på tvil, samt 

hvilke ulemper det vil gi om fullbyrdelsen gjennomføres eller utsettes.170  

                                                 
167 Hagstrøm (2003) s. 352. 
168 NOU 2001:32 Bind B side 896. 
169 Schei I (1998) side 516. 
170 NOU 2001:32 Bind A side 588-589. 
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Begjærer saksøkeren om utsettelse etter tvfl. § 5-11(1), følger det direkte av første punktum 

at hensynet til saksøkte ikke må tale imot. Saksøktes økonomiske situasjon sammenholdt 

med muligheten for å oppnå en god pris ved salget, kan tilsi at denne er best tjent med en 

snarlig gjennomføring.171 Etter min oppfatning er det også naturlig å legge vekt på hvor 

nærliggende en frivillig oppfyllelse er.  

Etter § 5-11 kan det også gis utsettelse dersom det er ”reist søksmål om kravet”. Også dette 

beror på en konkret interesseavveining.172 Relevante forhold er gjerne sakens art173, og 

herunder sosialpolitiske hensyn. Gjelder saken tvangssalg av bolig, kan usikkerhet ved 

tvangsgrunnlaget tale for umiddelbar utsettelse.174 Videre har det betydning hvor stor grad 

av sannsynlighet det er for at tvangsgrunnlaget vil bli endret.175 Det følger av forarbeidene 

at dersom retten finner at søksmålet kun har til hensikt å trenere tvangsfullbyrdelse, må den 

kunne avskjære utsettelsesbegjæringen.176  

I sin avveining etter tvfl. § 5-12 må beslutningstakeren først og fremst vurdere om det 

foreligger ”særlige forhold”, slik ordlyden forutsetter. Det følger av forarbeidene at det må 

sees hen til alle de foreliggende omstendigheter, så som pengekravets eller formuesgodets 

art. Det må også legges vekt på saksøktes faktiske økonomi, og om denne har en realistisk 

mulighet til å makte en avdragsbetaling.177  

 

Dette viser at utsettelsesreglene i tvisteloven § 19-13(3) og tvangsfullbyrdelsesloven §§ 5-

11 og 5-12 har til felles at de legger opp til en bred interesseavveining. 

 

9.4.3 Skranker for skjønnsutøvelsen i tvisteloven § 16-1 tredje ledd 

Lovgiver har ikke gitt noen føringer for når fullbyrdelse bør tillates etter tvl. § 16-1(3), til 

tross for at en beslutning om dette må anses som svært viktig. Siden bestemmelsen er helt 

                                                 
171 Tvangsfullbyrdelsesloven Kommentarutgave Bind I (2008) s. 289. 
172 Rt. 1996 s. 606 
173 Tvangsfullbyrdelsesloven Kommentarutgave Bind I (2008) s. 290. 
174 Ot.prp.nr.65 (1990-1991) s. 131. 
175 Rt. 1996 s. 980. 
176 Ot.prp.nr.65 (1990-1991) s. 130. 
177 Ot.prp.nr.65 (1990-1991) s. 131. 
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ny er det så langt ikke trukket noen retningsgivende linjer i rettspraksis. Heller ikke 

prosessteorien omtaler problemstillingen i særlig grad.  

En beslutning som tillater fullbyrdelse, er i realiteten en realitetsavgjørelse av kravet om 

fullbyrdelse av hovedkravet. I kjølvannet av en slik beslutning løper blant annet risikoen 

for avkortning av motkravet. Dette innebærer naturlig nok betydelige konsekvenser for den 

parten det gjelder. På den andre siden innebærer en utsettelse generelt sett et betydelig 

inngrep i partens forventning om dekning.178 Hva retten velger å gjøre har altså vesentlige 

utslag den ene eller andre veien.  

 

Rettens beslutning må antakeligvis bero på flere forhold, slik den gjør i tvisteloven § 19-

13(3) og tvangsfullbyrdelsesloven §§ 5-11 og 5-12. Etter min oppfatning må det først og 

fremt legges vekt på hvor stor grad av sannsynlighet det er for at motkravet vil føre frem.  

Dernest bør retten vurdere den økonomiske situasjonen til den part som har fremmet 

hovedkravet. Dersom denne synliggjør særlige likviditetsbehov, tilsier det at sjansene for 

senere dekning av motkravet kan forspilles dersom hovedkravet fullbyrdes. I så fall bør det 

tale mot at fullbyrdelse tillates. Således må også kravenes størrelse få betydning. 

Hvorvidt retten ved sin avveining må hensynta en eventuell tilbakeholdsrett, er del av en 

større problemstilling om hvorvidt innholdet i materielle regler skal tillegges betydning for 

tolkning og anvendelse av prosessreglene. Løsningen beror dypest sett på hvilken funksjon 

vi ønsker at sivilprosessreglene skal ha. Skal de bare bidra til å gjennomføre materielle 

regler, eller skal de samtidig bidra til den endelige rettsreglen - slik at denne blir en sum av 

materielle og prosessuelle regler?  

Dette er en teoretisk problemstilling som er for stor til å gå nærmere inn i her, men både på 

det generelle plan og i relasjon til § 16-1(3) må nok løsningen ha utgangspunkt i 

tvistelovens formålsbestemmelse i § 1-1. Denne inneholder sentrale vurderingsmomenter 

der tvistelovens regler nødvendiggjør bruk av skjønn.179 

Tolket i lys av prinsippet om en rettferdig prosess antar jeg derfor at retten må legge vekt 

på en tilbakeholdsrett som knytter seg til samme forhold som motkravet. 

                                                 
178 Ot.prp.nr.65 (1990-1991) s. 131. 
179 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 363. 
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9.5 Sikkerhetsstillelse som vilkår for fullbyrdelse 

Dersom retten velger å tillatte fullbyrdelse kan den sette som vilkår at det skal stilles 

sikkerhet, jfr. § 16-1(3) annet punktum. Loven gir imidlertid ingen beskrivelse av hvilke 

situasjoner dette er ment for. 

Meningen er nødvendigvis å sikre et eventuelt tap som innehaveren av motkravet måtte 

påføres som følge av at hovedkravet fullbyrdes. Omfanget av og behovet for 

sikkerhetsstillelsen må derfor reflektere det potensielle tap som parten med hovedkravet 

kan risikere å bli påført. Hva som utgjør tilfredsstillende sikkerhet, samt tidspunktet for 

sikkerhetsstillelse, reguleres i tvangsfullbyrdelsessaker av tvfl. §§ 3-4 jfr. 4-5. Disse 

reglene må nok også gjelde der fullbyrdelse utsettes eller iverksettes i medhold av 

tvisteloven.180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 Tvangsfullbyrdelsesloven Kommentarutgave Bind I (2007) s. 839. 
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10 Saksforberedelser ved oppdelte forhandlinger og avgjørelse 

10.1 Generelt 

En deling av saken har også betydning for saksforberedelsen - uavhengig av hvilket 

delingsalternativ i tvisteloven § 16-1 som benyttes.  Dette kapitlet relaterer seg derfor til 

alle de oppdelingsmulighetene som er behandlet foran. 

 

10.2 På hvilket stadium i saken kan oppdeling besluttes? 

Straks tilsvar er inngitt, skal retten legge opp en bindende fremdriftsplan for den videre 

behandlingen av saken.181 Planen skal bygge på rettens drøftelser med partene, og blant de 

beslutninger som saksforberedende dommer182 må ta er hvorvidt saken bør deles eller 

ikke.183 Det hører således hjemme under den saksforberedende fasen å beslutte hvorvidt 

saken skal deles. 

 

10.3 Forholdet til saksberammingsreglene 

Det hører til saksforberedelsen å beramme saken. Utgangspunktet er at hovedforhandlingen 

skal finne sted innen seks måneder etter at stevning ble inngitt, jfr. tvisteloven § 9-4(2) litra 

h. Dette må nødvendigvis bety at hovedforhandlingen må være ferdig innen fristens utløp. 

Det kan imidlertid gjøres unntak dersom ”særlige grunner” nødvendiggjør et senere 

tidspunkt.184  

I relasjon til tvisteloven § 16-1 kan det reises spørsmål om hvilke berammingsfrister som 

gjelder når hovedforhandlingen deles. Problemstillingen synes ikke å være omtalt verken i 

lovforarbeidene eller i rettslitteraturen. 

Flere av delingsalternativene i § 16-1 vil potensielt kunne overskride fristen på seks 

måneder. Et eksempel er hvis tingretten skiller ut foreldelsesinnsigelsen til særskilt 

behandling - og denne så blir endelig avgjort av Høyesterett. I slike tilfeller kan det være 

                                                 
181 Tvisteloven § 9-4(2). 
182 Tvisteloven § 19-2(2) 
183 Tvisteloven § 9-4(2) litra e jfr. § 11-6. 
184 Tvisteloven § 9-4(2) litra h. 
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praktisk at Høyesterett opphever dommen, og at saken sendes tilbake til tingretten eller 

lagmannsretten for videre hovedforhandling og avgjørelse av sakens øvrige spørsmål.185 I 

slike tilfeller er det vanskelig å se for seg at den videre hovedforhandlingen vil bli 

unnagjort innen seksmånedersfristen. 

I situasjoner som dette vil oppdelingen nødvendiggjøre at det gjøres unntak fra 

hovedregelen. Oppdeling av saken bør derfor kunne betraktes som ”særlige grunner” til å 

sette hovedforhandlingen senere enn seks måneder etter at stevning ble inngitt, jfr. § 9-4(2) 

litra h. 

En slik løsning henger sammen med at reglene i tvisteloven §§ 9-4(2) litra h og 16-1 søker 

å ivareta de samme hensynene til effektivitet og prosessøkonomi. Bestemmelsen i 

tvisteloven § 9-4(2) litra h synes å være et arbeidsverktøy for rettens arbeid med å sikre en 

hurtig saksfremdrift. Bestemmelsen er en ikke-sanksjonert bestemmelse som - på lik linje 

med § 16-1 - skal være til gunst for partene i saken. 

 

10.4 I hvilken grad kan partene bestemme at saken skal deles? 

Dersom det er adgang til å dele opp saken, er det overlatt til retten å beslutte hvorvidt dette 

skal skje, jfr. begrepet ”kan” i tvl. § 16-1(1) og (2), samt §§ 9-4(2) og 11-6. Den generelle 

hovedregel er at det ligger til retten å bestemme det strukturelle opplegget for 

saksavviklingen.186 Det ligger derfor i beslutningsformens natur at de kan fattes uten at 

partene har bedt om det. Rettens beslutningsfrihet er også i tråd med hensynet til en rask og 

effektiv saksavvikling.  

Videre slår § 11-2(1) fast at retten bare kan ”avgjøre” de krav som partene har reist i saken. 

En beslutning om at behandlingen skal deles vil ikke avgjøre saken, og må følgelig kunne 

treffes uten at partene har initiert det. 

Selv om retten prinsipielt sett er suveren når det gjelder spørsmålet om deling skal skje, 

skal partene gis anledning til å uttale seg, jfr. § 9-6(1). Det følger av forarbeidene at 

                                                 
185 Tvisteloven §§ 30-14(1) jfr. 30-15 jfr. 29-24. 
186 Mæland (2006) s. 131. 
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partenes syn vil ha betydning.187 Det vanlige er også at retten tar hensyn til hva partene 

mener. 

 

10.5 Saksforberedelsen etter at oppdeling er besluttet 

Dersom retten beslutter at saken skal deles, kan og bør de videre saksforberedelsene 

innrettes etter dette. Det ligger i kjernen av selve delingsinstituttet at saksforberedelsene 

bør deles. Dersom en deling kan lede til en raskere løsning vil det være unødvendig å 

forberede hele saken. De av sakens deler som er enkle å pådømme, skal kunne avgjøres på 

et tidligere tidspunkt enn de sider av saken som av ulike årsaker krever lengre 

saksforberedelser.188 

Adgangen til å dele saksforberedelsene dekkes nok allerede av ordlyden i § 16-1(1), og vil 

uansett ligge innenfor den generelle adgangen retten har til å legge opp en mest mulig 

hensiktsmessig saksforberedelse, jfr. § 9-4(1)189 som lyder; ”Retten skal aktivt og 

planmessig styre saksforberedelsen for å oppnå en rask, prosessøkonomisk og forsvarlig 

behandling”.  

 

10.6 I hvilken grad kan en beslutning om deling omgjøres? 

Effektivitetshensynet tilsier at en prosessuell beslutning om oppdeling bør være bindende 

for den videre saksbehandling. Hovedregelen er imidlertid at beslutninger kan omgjøres, 

enten ”av eget tiltak eller etter begjæring fra en part”, jfr. § 19-10(4) jfr. (1). Hvorvidt 

omgjøring faktisk finner sted er uansett underlagt rettens skjønnsmessige avveining.  

Beslutningen kan omgjøres ”hvis hensynet til lovens formål tilsier det, og omgjøring ikke 

er uforholdsmessig tyngende for en part som har innrettet seg etter avgjørelsen”, jfr. § 19-

10(1) første punktum.  

                                                 
187 Ot.Prp.Nr.51 (2004-2005) side 421. 
188 NOU 2001:32 Bind B side 819. 
189 NOU 2001:32 Bind B side 819. 
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Formålsvurderingen knytter seg især til vektingen mellom på den ene siden rettferds- og 

forsvarlighetshensyn, og på den andre siden hensynet til en rask og kostnadseffektiv 

behandling.190 

Det springende punkt ved uforholdsmessighetsvurderingen synes å være om beslutningen 

”skaper en slik forventning om en posisjon at det vil være urimelig å rokke ved denne”, jfr. 

Rt. 1999 s. 801 på side 803(min kursivering).  

Prosessteorien gir uttrykk for at det ikke vil være urimelig å omgjøre en beslutning om å 

dele saken.191 Jeg er i utgangspunktet enig i dette, ut i fra synet om at en slik beslutning kun 

gjelder saksbehandlingen; de er etter sin art foreløpige. 

Det kan imidlertid tenkes tilfeller hvor problemstillingen kommer på spissen. I og med at 

saksforberedelsen gjerne tilpasses den delingen som er besluttet, er det naturlig at partenes 

prosessfullmektig avpasser sin egen arbeidsinnsats deretter. Inntil videre konsentrerer man 

seg – i tråd med tvistelovens formål – for eksempel om foreldelsesinnsigelsen. Hvis retten 

deretter endrer oppdelingen, vil det kunne medføre at den saksforberedelse som er gjort 

plutselig blir overflødig eller at en annen advokat må overta saken. Etter mitt syn vil dette 

kunne pådra en part så vidt betydelige kostnader at det må anses som uforholdsmessig 

tyngende. 

Man må også merke seg at en begjæring om omgjøring kun blir behandlet i de tilfeller 

retten ”finner grunn til det”, jfr. § 19-10(4) annet punktum. Lovgiver har ikke trukket opp 

retningslinjer for rettens skjønn, slik at det er vanskelig å vite hvor denne terskelen ligger. 

Konsekvensen er uansett at retten prinsipielt sett er suveren når det gjelder spørsmålet om 

hvorvidt omgjøring skal skje. 

 

10.7 Hvilken virkning har en beslutning om oppdeling i forhold til en overordnet 

domstol? 

En saksforberedende beslutning om oppdeling etter § 16-1 gjelder bare for vedkommende 

instans, jfr. Rt. 1963 s. 790 og juridisk teori.192  

                                                 
190 NOU 2001:32 Bind B side 894. 
191 Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 819. 
192 Hov I (2007) s. 484, Skoghøy (2001) s. 516 og Schei I (1998) side 406. 
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Det innebærer at en eventuell ankeinstans står fritt til å beslutte sine egne delingsvarianter 

av ankegjenstanden. Lagmannsretten kan velge å ikke dele forhandlingene selv om disse 

var delt i tingretten. Har tingretten for eksempel frifunnet saksøkte for erstatningsplikt etter 

en særskilt behandling av dette spørsmålet, kan lagmannsretten likevel foreta en samlet 

pådømmelse av grunnlaget og omfanget. Dette gjelder derimot ikke når tingrettens 

avgjørelse er en deldom. Deldommer er selvstendige rettsavgjørelser og ankedomstolens 

kompetanse vil derfor begrense seg til det rettsforholdet deldommen gjaldt.193 

Er delingsbeslutningen derimot truffet av en overordnet domstol etter anke, vil den være 

bindende for den dømmende instans – med mindre det foreligger ”vesentlig nye 

opplysninger” jfr. tvl. § 19-10(3). Hovedregelen er således at en avgjørelse om 

saksbehandlingen truffet av en overordnet domstol, er bindende ved den videre behandling 

i lavere instans.  

Ankedomstolen er derimot ikke bundet av sin egen avgjørelse av oppdelingsspørsmålet 

dersom dommen fra underinstansen senere ankes. Ankeinstansen kan i sin overprøving 

komme til at den avgjørelsen den selv traff vedrørende det prosessuelle delingsspørsmålet, 

likevel ikke var riktig, jfr. § 19-10(2). 

 

 

 

 

                                                 
193 Jfr. kapittel 8.4. 
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11 Forholdet mellom delingsalternativene i tvisteloven § 16-1 og 

foreldelsesreglene 

11.1 Generelt 

Når søksmålsgjenstanden er et pengekrav fordrer delingsalternativene i tvisteloven § 16-1 

særlige spørsmål i tilknytning til foreldelsesfristene. Dette kapitlet relaterer seg derfor til 

alle delingsalternativene slik disse er behandlet foran. 

Bestemmelsen i § 16-1 etablerer enkelte ordninger som ikke fantes på det tidspunkt 

foreldelsesloven194 (fl.) ble laget. Dette reiser et spørsmål om rekkevidden av det 

fristavbrudd som skjer ved saksanlegget, all den tid dette avhenger av utfallet i saken. 

 

Foreldelse avbrytes når fordringshaveren tar rettslig skritt mot skyldneren.195 Hovedregelen 

er at foreldelsesfristen fortsetter å løpe også etter at man har reist sak om kravet, men at 

foreldelsesvirkningen suspenderes ”så lenge forfølgningen pågår”, jfr. fl § 21(1). 

Den rettslige forfølgningen avsluttes som regel ved at det treffes en rettslig avgjørelse. Det 

betyr at så lenge det kun er forhandlingene som er delt – noen pådømmelse har enda ikke 

funnet sted – vil det ikke inntre noen foreldelsesvirkninger.  

Fra det tidspunktet pådømmelsen finner sted starter en ny foreldelsesfrist å løpe. Lengden 

på den nye foreldelsesfristen avhenger av hva som ble avgjort. I relasjon til tvl. § 16-1 

beror derfor den nye fristen på hvilket delingsalternativ som er benyttet. 

 

Situasjonen der den særskilte dommen gjelder ett eller noen av sakens flere pengekrav 

volder ingen særlige problemer. I disse tilfellene er ”krav” i tvl. § 16-1(2) det samme som 

”fordring” i fl. § 21(2) første punktum. En særskilt realitetsavgjørelse av ett eller noen av 

kravene i saken vil derfor foreldes etter 10 år. 

I det følgende foretas det derfor en vurdering av relasjonen mellom foreldelsesreglene og 

de øvrige alternativene for pådømmelse i tvl. § 16-1(2). 

     

                                                 
194 Lov av 18. mai 1979 nr. 18. 
195 Foreldelsesloven § 15. 
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11.2 Særskilt pådømmelse av en del av et krav i saken 

Blir ”fordringen bindende fastslått” ved realitetsavgjørelse er den nye foreldelsesfristen 10 

år, jfr. fl. § 21(2) første punktum.  

Det følger uttrykkelig av forarbeidene at avgjørelsen må avklare det rettslige forholdet fullt 

ut mellom partene, slik at det i realiteten bare er innfordringen som gjenstår.196  

Dette kan gi inntrykk av at avgjørelsen må gjelde hele det kravet man har gått til sak om, 

og at særskilte dommer på beløpsmessige deler av kravet således faller utenfor tiårsfristen.  

Begrepet ”fordringen” må imidlertid referere seg til det pengemessige mellomværendet 

mellom partene, uavhengig av om det er del av et større pengekrav eller ikke. Løsningen 

må derfor være at også en særskilt dom på en beløpsmessig del av kravet, foreldes etter ti 

år. 

For de delene av kravet som ikke avgjøres ved dommen må situasjonen nødvendigvis forbli 

uendret; så lenge rettsforfølgelsen varer, fortsetter den opprinnelige foreldelsesfristen å 

løpe uten at foreldelsesvirkningen inntrer. Forblir disse delene uavgjorte – det fattes ingen 

realitetsavgjørelse - varer suspensjonen av foreldelsesvirkningen i ett år etter at saken er 

avsluttet, jfr. fl. § 22(1).  

 

11.3 Deling i form av utsatt omfangsavgjørelse 

Situasjonen hvor retten i medhold av tvl. § 16-1(2) annet punktum avgjør grunnlaget for et 

krav, men utsetter omfangsbedømmelsen, synes å havne i en mellomstilling. 

På den ene siden er dette en situasjon hvor rettsforfølgelsen enda pågår; fordringen er ikke 

endelig og bindende avgjort. Som påpekt er hovedregelen i disse tilfellene at 

foreldelsesvirkningen suspenderes ”så lenge forfølgningen pågår”, jfr. fl. § 21(1). Skjer det 

ingen avgjørelse så er fristen ett år197. 

 

På den andre siden fastslår § 21(2) annet punktum at dersom fordringshaveren oppnår 

rettsavgjørelse ” uten at fordringen blir bindende fastslått”, er den nye foreldelsesfristen tre 

                                                 
196 Ot.Prp.Nr.44 (1997-1998) s. 16. 
197 Foreldelsesloven § 22(1). 
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år. Denne fristen gjelder i de tilfellene hvor retten ikke har tatt stilling til alle sider ved 

saken, men hvor fordringshaveren har fått medhold ved avgjørelsen.198 Dette må således 

omfatte situasjoner hvor retten i medhold av tvl. § 16-1(2) har avgjort ett eller flere 

spørsmål som er av betydning for om det foreligger et krav eller for dets omfang, uten at 

kravet som sådan er fastslått med bindende virkning.199 Som eksempel på en situasjon som 

vil være omfattet av treårsfristen nevner forarbeidene tilfeller hvor det treffes avgjørelse 

om at det foreligger en erstatningsplikt, uten at omfanget avgjøres samtidig.200  

I disse tifellene vil ofte partene ha en felles interesse i å komme til enighet om omfanget.201 

Av denne grunn virker en treårsfrist rimelig.202 Samtidig er det alltid en risiko for at enighet 

ikke oppnås. I så fall blir det opp til retten å avgjøre omfanget. 

 

I forbindelse med tvistelovens ikrafttredelse, har ikke lovgiver gitt noen føringer for 

hvilken av disse foreldelsesreglene som skal gjelde for en særskilt deldom på grunnlaget 

for et krav.  

 

11.4 Særskilt pådømmelse av et påstandsgrunnlag som ikke leder til avgjørelsen 

av et krav i saken 

Rettens kompetanse til å pådømme et påstandsgrunnlag som ikke leder til avgjørelsen av et 

krav er ny i tvisteloven203, og kan derfor være problematisk å plassere i forhold til 

foreldelsesreglene.  

Min oppfatning er at de hensyn som ligger til grunn for treårsfristen, også gjør seg 

gjeldende der retten har truffet særskilt dom på et påstandsgrunnlag for et krav. Fristen 

synes å være et kompromiss mellom hensynet til skyldneren og fordringshaveren, blant 

                                                 
198 Ot.Prp.Nr.44 (1997-1998) s. 16. 
199 Ot.Prp.Nr.44 (1997-1998) s. 16. 
200 Ot.Prp.Nr.44 (1997-1998) s. 16. 
201 Jfr. kapittel 7.1. 
202 Ot.Prp.Nr.44 (1997-1998) s. 15-16 og Røed (2004) s. 464. 
203 Tvisteloven § 16-1(2) tredje punktum bokstav a. 
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annet fordi det med tanke på bevisførselen ble funnet urimelig å la ytterligere forfølgning 

av kravet utstå i 10 år.204 

I tilfeller hvor problemstillingen kommer på spissen, og inntil vi får en rettsavklaring på 

dette området, vil jeg derfor anta at det er naturlig å la treårsfristen gjelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
204 Ot.Prp.Nr.44 (1997-1998) s. 16 og Røed (2004) s. 463. 
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12 Vurdering og kritikk 

12.1 Tolkingsproblemer 

Tvisteloven § 16-1 inneholder flere tolkingsproblemer. Blant de forhold som skaper 

uklarheter er begrepet ”krav” i § 16-1(1) og (2). Med tvisteloven har vi fått et kravsbegrep 

med enda mer uklare grenser enn før.205 Kjernen i begrepet er klar nok, men dets mindre 

innlysende rammer har nok medført en noe ureflektert anvendelse - kanskje primært om 

materielle krav. Terminologien later til å være innarbeidet, noe som er en utfordring for 

tvistelovens forsøk på å innføre et mere konformt kravsbegrep. I § 16-1 er dessuten 

begrepets grenser kanskje enda mer uklare enn ellers i tvisteloven.206 

Etter min oppfatning ville kanskje ”prosessuelle og materielle rettsforhold”207 vært mer 

treffende i § 16-1. På den andre siden er nok ”krav” bedre egnet for ikke-juristers 

forståelse, noe også tvistemålsutvalget begrunner sitt begrepsvalg med.208  

Prosessreglene er imidlertid ikke like avgjørende for borgernes materielle rettsstilling som 

for eksempel reglene i kontraktsretten. Hensynet til forutberegnelighet kan derfor ikke stå 

like sentralt i sivilprosessen. Dernest er det i all hovedsak advokater og dommere som 

anvender tvistelovens regler, slik at hensynet til ikke-jurister ikke bør være avgjørende.   

 

Det er også vanskelig å avgrense enkelte av delingsalternativene i § 16-1(2). Bestemmelsen 

i annet punktum om oppdeling ved at ”avgjørelsen av omfanget utsettes”, fremstår som 

uklar. Rettskildene gir liten eller ingen beskrivelse av hvilke rettsspørsmål som i disse 

tilfellene hører under grunnlaget for kravet, og hvilke som hører hjemme under 

omfangsbedømmelsen.  

Når det gjelder uttrykket ”påstandsgrunnlag som ikke leder til avgjørelsen av et krav” i § 

16-1(2) tredje punktum litra a, er dets innhold uklart. Dette delingsalternativet 

nødvendiggjør en vurdering i to ledd. Først må det tas stilling til hvorvidt rettsforholdet er 

et påstandsgrunnlag, og deretter om det kan pådømmes særskilt. Ved tolkningen er det 

                                                 
205 Hov I (2007) s. 36. 
206 Jfr. kapittel 4.2. 
207 Hov I (2007) s. 36. 
208 NOU 2001:32 Bind B side 703. 
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behov for veiledning fra andre rettskilder. Bestemmelsen er imidlertid helt ny, slik at 

autoritative rettskilder er vanskelige å finne. 

 

Disse tolkningsproblemene kan bidra til å skape rettsusikkerhet, og således svekke 

mulighetene for en effektiv og prosessøkonomisk saksavvikling. Tvil om regelanvendelsen 

kan både medføre at man går glipp av den prosessløsningen som i hvert tilfelle ville vært 

den mest hensiktmessige, og at det oppstår unødig og tidkrevende uenighet om hvordan 

bestemmelsen skal forstås. Konsekvensen kan bli at bestemmelsen i tvisteloven § 16-1 

virker mot sin hensikt. 

 

12.2 Rettspolitisk kritikkverdige utfall 

Enkelte deler av tvisteloven § 16-1 er det vanskelig å se noen forsvarlig begrunnelse for.  

Blant de forhold som er betenkelige er det faktum at retten i prinsippet er suveren når det 

gjelder beslutningen om hvorvidt saken skal deles slik at omfangsavgjørelsen utsettes, jfr. § 

16-1(2) annet punktum. For det første kan deling etter denne bestemmelsen medføre at det 

endelige resultatet i saken blir annerledes enn det hadde blitt ved en samlet pådømmelse.209 

Dette svekker partenes muligheter til å trekke opp linjene for den saken de fremmer for 

domstolen, gjennom å binde retten ved sine prosesshandlinger. Bestemmelsen står således i 

et spenningsforhold med disposisjonsprinsippet og forhandlingsprinsippet.  

Fordi deling kan gi et annet resultat enn samlet pådømmelse, krevde tvistemålsloven 

partenes begjæring før saken kunne deles på denne måten.210 Lovgiver har ikke begrunnet 

hvorfor dette vilkåret ikke er videreført i tvisteloven. En dommer som i sakens del én 

stemte for frifinnelse, vil måtte se bort fra dette ved den senere avgjørelsen av kravets 

omfang. Grunnen er at resultatet i sakens del én må legges uprøvd til grunn for den videre 

behandlingen.211 I prinsippet vil dette bety at den part som har lagt ned påstand om 

frifinnelse, får en ny sjanse i sakens del to. Hadde det skjedd en samlet pådømmelse ville 

dommeren stemt på grunnlag av sitt realitetsstandpunkt i del én, altså frifinnelse. En 

                                                 
209 Jfr. kapittel 7.2. 
210 Tvistemålsloven § 151(2). 
211 Jfr. kapittel 7.8. 
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oppdelt behandling betyr således at denne dommeren må ta stilling til realiteten i saken en 

gang til. Dette innebærer en tilfeldig fordel for den ene parten og en tilfeldig ulempe for 

den annen. 

 

Dernest er det opp til retten å bestemme når omfangsbedømmelsen skal finne sted, der 

pådømmelsen deles slik at erstatningsplikten avgjøres først.212 Fordringshaveren kan 

således i prinsippet være ute av stand til å avbryte en eventuell ny foreldelsesfrist som 

måtte løpe fra avgjørelsen av erstatningsplikten.213  

 

Partene har riktignok rett til å uttale seg før en beslutning om oppdeling tas, jfr. tvl. § 9-

6(1). Bestemmelsen synes imidlertid å være mer et utslag av kontradiksjonsprinsippet enn 

av disposisjonsprinsippet. I tillegg tilsier formålet om en effektiv saksfremdrift at det 

besluttede saksbehandlingsopplegget bør være bindende for den videre behandlingen. 

Hvorvidt beslutningen kan omgjøres beror på retten.214 

Sett i sammenheng med at ankeadgangen etter den nye loven er svært snever215, er det 

derfor lite partene får gjort dersom de i ettertid skulle være uenige i oppdelingen.  

 

Videre er det vanskelig å se noen forsvarlig begrunnelse for beslutningsformen i § 16-1(3), 

hvor retten er gitt en skjønnsmessig kompetanse til å tillate fullbyrdelse av et særskilt 

pådømt hovedkrav, selv om motkravet ikke er samtidig avgjort.  

Avgjørelser etter § 16-1(3) treffes ved beslutning, jfr. tvl. § 19-1(3).216 Dette er en 

avgjørelsesform som benyttes ved saksstyrende og prosessledende avgjørelser, hvor 

atskillig er overlatt til dommerens skjønn.217 

En beslutning etter § 16-1(3) om å tillate fullbyrdelse av hovedkravet, er imidlertid også en 

realitetsavgjørelse av den ene partens fullbyrdelseskrav.218 I tillegg kan rettens beslutning i 

                                                 
212 Tvisteloven § 16-1(2) annet punktum. 
213 Jfr. kapittel 11.3. 
214 Jfr. kapittel 10.6. 
215 Tvisteloven § 29-3(3). 
216 Kommentarutgave til Tvisteloven Bind 1 (2007) s. 680. 
217 NOU 2001:32 Bind B side 884. 
218 Hov III (2007) s. 394. 
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enkelte tilfeller fordele materielle posisjoner mellom partene.219 Det er fire konkrete 

grunner til at beslutningsformen derfor er uheldig her: 

For det første er retten i prinsippet suveren når det gjelder hvorvidt fullbyrdelse skal 

tillates. Dette representerer en uthuling av disposisjonsprisnippet og forhandlingsprinsippet. 

Dernest er beslutninger underlagt en svært snever ankeadgang. Tvisteloven oppstiller 

strengere grenser enn det tvistemålsloven220 gjorde. En beslutning kan bare ankes ”på det 

grunnlag at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten 

kan treffe etter den anvendte bestemmelse, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig 

eller urimelig”, jfr. tvl. § 29-3(3). Partene har derfor begrensede muligheter til å angripe en 

beslutning som tillater fullbyrdelse. Dette står i et motsetningsforhold til grunnprinsippet 

om at viktige avgjørelser skal kunne overprøves, jfr. tvl. § 1-1(2). Lovgiver ser ikke ut til å 

ha vurdert dette.221 

Dernest har ikke retten plikt til å begrunne sine beslutninger, jfr. tvl. § 19-6(4). Det følger 

av grunnleggende rettssikkerhetshensyn at viktige rettsavgjørelser skal begrunnes222, jfr. 

tvl. § 1-1(2) og EMK artikkel 6(1). Heller ikke dette ser lovgiver ut til å ha vært inne på. 

 

Beslutningsformen i tvisteloven § 16-1(3) representerer således en lite betryggende ordning 

for partene. Det et overordnet mål i vår sivilprosess at rettergangen skal være forsvarlig.223 

 

I enkelte tilfeller har bestemmelsen i § 16-1(3) også vist seg å kunne fordele materielle 

posisjoner partene i mellom. Dette gir bestemmelsen en uheldig virkning ved at den i slike 

situasjoner kan innebære en tilfeldig fordel for den ene parten og en tilfeldig ulempe for 

den andre. 

I saker hvor hovedkravet er et pengekrav, og dette pådømmes før motkravet, står 

bestemmelsen i tillegg i et konfliktforhold med fordringshaverens muligheter til å avbryte 

foreldelsesfristen ved begjæring om tvangsfullbyrdelse.224 Det er opp til retten å bestemme 

                                                 
219 Jfr. kapittel 9.3. 
220 Tvistemålsloven § 396. 
221 Hov III (2007) s. 394-395. 
222 NOU 2001:32 Bind B side 651. 
223 Mæland (2006) s. 17. 
224 Foreldelsesloven § 17. 
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tidspunktet for pådømmelse av motkravet. I prinsippet kan en da tenke seg at 

foreldelsesfristen løper ut, uten at fordringshaveren har kunnet avbryte den. Paragraf 16-

1(3) innebærer således også her en tilfeldig fordel for skyldneren av hovedkravet og en 

tilfeldig ulempe for fordringshaveren. 

 

Avslutningsvis er det grunn å stille spørsmål om hvor hensiktsmessig det er at rettens 

sammensetning må være den samme for hele saken, i tilfeller hvor det avsies særskilt dom 

for erstatningsplikten i medhold av § 16-1(2) annet punktum, eller for et påstandsgrunnlag i 

medhold av § 16-1(2) tredje punktum litra a. Under begge disse delingsalternativene er det 

helt nye spørsmål som skal behandles når saken senere fortsetter. Den rettskraftige 

avgjørelsen av henholdsvis erstatningsplikten og påstandsgrunnlaget skal legges uprøvd til 

grunn for den videre behandlingen, og dommerne må foreta en særskilt og selvstendig 

vurdering av de øvrige spørsmålene som tas opp. I prinsippet vil en regel om at rettens 

sammensetning må være den samme, kunne medføre at saksavviklingen blir forsinket. 
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13 Samlende synspunkter og konklusjon 

Det fremstår på prinsipielt grunnlag nødvendig å etablere spesielle virkemidler for å ivareta 

hensynet til tids- og kostnadseffektivitet ved domstolsbehandlingen av sivile tvister. Et 

nyttig instrument kan i så måte være å dele opp saken. Prinsipielle mothensyn er prinsippet 

om forsvarlig saksbehandling, disposisjonsprinsippet og forhandlingsprinsippet. 

 

Tvisteloven § 16-1 synes langt på vei å være hensiktsmessig utformet for å fylle 

målsettingen om å rasjonalisere og tilpasse saksavviklingen, slik at den blir effektiv og 

billig. Som påvist ovenfor kan enkelte tolkningsproblemer riktignok tenkes å undergrave 

dette formålet – i hvert fall inntil grensene blir nærmere fastsatt i rettspraksis.  

De største betenkelighetene synes imidlertid å knytte seg til sivilprosessens overordnede 

målsetting om en forsvarlig og betryggende rettergang. Denne fremstillingen har vist at den 

ordning som lovgiver har etablert i tvisteloven § 16-1 lider av flere svakheter. I enkelte 

tilfeller vil bestemmelsen kunne medføre tilfeldige fordeler og ulemper for partene i saken. 

Det faktum at partene i prinsippet er avskåret fra å påvirke beslutningen om oppdeling av 

saken, samt beslutningen om fullbyrdelse av hovedkravet når ikke motkravet er avgjort 

samtidig, kan i enkelte situasjoner medføre risikable utfall. Bestemmelsen har også vist seg 

å kunne fordele tilfeldige materielle posisjoner mellom partene. I tillegg kan den i enkelte 

tilfeller medføre at foreldelsesfristen løper ut, uten at fordringshaveren har kunnet avbryte 

den.  

 

Jeg har derfor kommet til at tvisteloven § 16-1 på enkelte områder er lite tilfredsstillende. 

Bestemmelsen byr både på vanskeligheter for rettsanvenderen og ulemper for partene. 

Enkelte endringer kan imidlertid tenkes å bidra til en mer forsvarlig løsning.  

For det første bør begrepet ”krav” i § 16-1(1) og (2) erstattes med begrepet ”materielle og 

prosessuelle rettsforhold”. 

Dernest bør man i § 16-1(2) annet punktum gjeninnføre vilkåret om partenes begjæring ved 

oppdelt pådømmelse av et kravs eksistens og omfang. I tillegg bør det under samme 

delingsalternativ inntas en ordlyd som presiserer hvilke grunnvilkår som det i 

erstatningssaker hører under erstatningsplikten å avgjøre, og hvilke som hører under 
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omfanget. Det bør også lovfestes at avgjørelsen av omfanget må skje senest ett år etter 

avgjørelsen av grunnlaget for kravet. Alternativet er å innta en egen bestemmelse som 

fastslår hvilken foreldelsesfrist som skal gjelde for avgjørelsen av grunnlaget for kravet. 

For det tredje bør man i § 16-1(3) om utsatt fullbyrdelse innta en regel om at en eventuell 

tillatelse til å fullbyrde hovedkravet må skje i form av kjennelse eller dom.  

Som et alternativ til bestemmelsen i § 16-1(3) kan man se for seg en løsning hvor 

hovedkrav og motkrav alltid skal pådømmes samtidig.225 

 

Siden en lovendring neppe er nærliggende så kort tid etter tvistelovens ikrafttredelse, er 

spørsmålet hvordan man bør håndtere de utfordringene som finnes. Min oppfatning er at 

oppdelingsadgangen i tvisteloven § 16-1 må benyttes med en viss tilbakeholdenhet, og at 

den må forbeholdes tilfeller der en samlet behandling vil gi en klar forsinkelse eller 

prosessøkonomisk bakdel. Retten bør især vise varsomhet med å dele saken uten at dette er 

diskutert med partene, og uten at disse har fått lagt frem sitt syn på spørsmålet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
225 Hov I (2007) s. 222. 
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