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Sensorveiledning – Eksamensoppgave JUR3000 – dag 2, vår 2011 

Oppgave: 

Gjør rede for dekningsloven § 8-3 (motregning hvor fordringshaveren har satt seg i gjeld 

til skyldneren for å kunne motregne). 

Besvarelsen bør bl.a. komme inn på følgende: 

 Hvilke omstøtelsesregler er det typisk bestemmelsens ord ”omstøtelig betaling” 

viser til? 

 Bestemmelsen gjelder motregning i konkurs. Hvilken fordel gir slik motregning for 

kreditor, og hvordan begrunnes den? 

 Er det riktig at bestemmelsen typisk rammer en kreditor som kjøper varer på 

kreditt fra skyldneren like før konkursen? 

 Ville en kreditor oppnå noen fordel i forhold til konkursboet om han rakk å 

motregne like før konkursåpning dersom en motregning etter konkursåpning ville 

blitt rammet av bestemmelsen? 

 Hvilke hensyn gjør seg gjeldende når en skal avgjøre om en motregning ”må 

sidestilles” med en omstøtelig betaling? 

 

Deknl. § 8-3 lyder: 

”Motregning kan ikke skje når fordringshaveren har satt seg i gjeld til skyldneren 

under slike forhold at gjeldsstiftelsen i forbindelse med motregningen må sidestilles 

med en omstøtelig betaling.” 

Litteratur: Mads Henry Andenæs, ”Konkurs”, 3. utgave, kap. 18 og del IV. 

Innledning 

Dette er en oppgave som berører to av de mest sentrale emnene innen konkursretten, 

nemlig motregning og omstøtelse. Slik oppgaven er formulert må den forstås slik at de 

momentene som er listet opp ikke er en uttømmende liste over det kandidatene bør 

behandle, og de virkelig gode besvarelsene vil også kunne komme inn på andre 

problemstillinger knyttet til oppgavens tema.  

Temaets plassering. Hensyn og begrunnelse bak regelen.  

Hovedpoenget er at deknl. § 8-3 avskjærer fordringshaverens motregningsrett hvis 

hovedfordringen er arrangert, og den etterfølgende motregning av den grunn kan 

likestilles med omstøtelig betaling, jf. Andenæs s. 237. Det er her deknl. §§ 5-5 og 5-9 

det siktes til. Innledningsvis bør studentene få frem at deknl. § 8-3 er et unntak fra 

hovedregelen om motregning i konkurs, som fremgår av deknl. § 8-1. Man kan gjerne da 

kort angi hovedvilkårene i deknl. § 8-1 og at bestemmelsen inneholder tre 

hovedelementer: 1) Gjensidighet, 2) Motfordringen, og 3) Hovedfordringen. Dette bør 

imidlertid ikke gjøres alt for langt, da det som nevnt er et av unntakene fra hovedregelen 

om motregning som skal behandles.  

Hvis fordringshaveren erklærer motregning før konkursåpning, er spørsmålet om 

motregning kan omstøtes etter deknl. §§ 5-5 eller 5-9. Hvis fordringshaveren først 

erklærer motregning etter at konkurs er åpnet, er spørsmålet om motregningen 

avskjæres etter deknl. § 8-3. Det nærmere innholdet av deknl. § 8-3, må imidlertid 

fastlegges på samme måte som i en omstøtelsessak etter deknl. §§ 5-5 eller 5-9, jf. 

nedenfor.  

Studentene bør også få frem begrunnelsen bak deknl. § 8-3 – hensynet til 

kreditorfellesskapet.  
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Oppgavens enkelte momenter 

Hvilke omstøtelsesregler bestemmelsen viser til 

Etter at man har sagt noe om hensynene og begrunnelsen bak regelen, er det naturlig å 

gå over til å behandle hvilke omstøtelsesregler bestemmelsen viser til. Her kan man 

gjerne kort først si noe om hva omstøtelse er, og hvorfor vi har slike regler. Når det 

gjelder konkrete bestemmelser, er det særlig to bestemmelser kandidatene bør ta opp i 

denne sammenheng: 

1. Deknl. § 5-5. 

Dette er en objektiv omstøtelsesregel, og gjelder ekstraordinær betaling. 

Kandidatene bør få frem vilkårene for omstøtelse etter denne bestemmelsen, og 

få frem hva som er innholdet i de tre alternative grunnlagene for omstøtelse 

bestemmelsen oppstiller. I tilknytning til deknl. § 8-3, er det nok det første 

alternativet, ”usedvanlige betalingsmidler”, som er det mest sentrale. Det er 

viktig at kandidatene ser sammenhengen mellom deknl. § 8-3 og § 5-5. 

Utgangspunktet er at ethvert hjemlet betalingsmiddel ikke kan anses som 

usedvanlig – det er intet usedvanlig i å oppfylle som avtalt. De situasjoner som i 

praksis særlig har gitt opphav til tvil, er betaling ved overdragelse av fordring 

på tredjemann, samt oppgjør ved levering av løsøre, fast eiendom e.l. – evt. 

ved at slike formuesgoder kjøpes på kreditt med en derpå følgende motregning. 

Det er følgelig dette siste som er sentralt sett i sammenheng med deknl. § 8-3. 

Det kan foreligge betaling av gjeld selv om transaksjonen fremstår som et kjøp 

fra debitor på kreditt. Et slikt kjøp skaper en hovedfordring som kreditor 

deretter kan bringe i motregning med sin motfordring på debitor.  

Det må gis pluss dersom kandidatene kan illustrere med eksempler, gjerne fra 

rettspraksis, f.eks. Rt. 2008 s. 1179. Her hevet dagligvarekjeden Rema 1000 

franchisekontrakten med et selskap som drev kolonialforretning, og overtok 

hele varelageret til innkjøpspris og en del av driftsutstyret som motregning av 

Remas krav mot selskapet. Tre uker senere gikk selskapet konkurs. Høyesterett 

konstaterte at det forelå betaling av gjeld etter deknl. § 5-5 ved den 

motregning Rema hadde foretatt av sitt tilgodehavende. Hvis motregning ikke 

ble foretatt før boåpningen, og gjeldsstiftelsen i motsatt tilfelle kunne ha blitt 

omstøtt etter § 5-5, vil motregning under bobehandlingen være utelukket i 

medhold av § 8-3. 

Fristreglene i deknl. § 5-5 bør også behandles.   

2. Deknl. § 5-9. 

Dette er en subjektiv omstøtelsesregel, og kalles gjerne ”actio Pauliana”. Denne 

bestemmelsen rammer disposisjoner hvor den annen part ikke har vært i god 

tro. Kandidatene bør gjøre rede for bestemmelsens vilkår, og få frem at det 

bare er ”disposisjoner” som kan omstøtes. Det er imidlertid ikke et vilkår at 

debitor har foretatt den aktuelle disposisjon. I forarbeidene forusettes det 

eksempelvis at en motregningserklæring fra tredjemann kan rammes, eller en 

avtale mellom to kreditorer. Også her er det viktig at kandidatene ser 

sammenhengen med deknl. § 8-3.  

Det er utilbørlighetskravet som er det sentrale etter deknl. § 5-9. Det er 

disposisjonen som sådan som på en utilbørlig måte må ha hatt den 

kreditorskadelige effekt, og vilkåret er således objektivt. Det er disposisjonens 

innhold som er det avgjørende.  

Kandidatene bør videre få frem at det er tre alternative vilkår som må være 

oppfylt: Disposisjonen må enten 1) begunstige en fordringshaver på de øvrige 
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kreditorers bekostning, eller 2) unndra skyldnerens eiendeler fra å tjene til 

dekning for fordringshaverne, eller 3) forøke skyldnerens gjeld til skade for de 

øvrige kreditorer. Felles for de tre vilkårene er at de må lede til et tap for 

kreditorfellesskapet for at omstøtelse skal kunne skje.  

Det subjektive vilkår består av to elementer. For det første er det et vilkår at 

medkontrahenten var vitende eller uaktsomt uvitende om skyldnerens 

vanskelige økonomiske stilling. For det andre er det vilkår medkontrahenten må 

ha vært vitende eller uaktsomt uvitende om ”de forhold som gjorde 

disposisjonen utilbørlig.”  

Kandidatene bør også kort nevne fristregelen for omstøtelse etter deknl. § 5-9. 

 

Bestemmelsen gjelder motregning i konkurs. Hvilken fordel gir slik motregning for 

kreditor?  

Her er det den generelle regel om motregning som skal behandles, og kandidatene bør 

vise til deknl. § 8-1. Det er særlig hensynene bak og begrunnelsen for regelen om 

motregning i konkurs som bør tas opp. Begrunnelsen for å anerkjenne motregningsretten 

overfor skyldnerens insolvensbo er først og fremst at det ville være urimelig overfor 

fordringshaveren om denne måtte innfri hovedfordringen fullt ut, og samtidig måtte nøye 

seg med dividende av motfordringen, jf. Andenæs side 227. Fordelen knyttet til 

motregningsretten således nettopp knyttet til at fordringshaveren slipper å stille seg i kø 

sammen med de andre dividendehaverne.   

 

Er det riktig at bestemmelsen typisk rammer en kreditor som kjøper varer på kreditt fra 

skyldneren like før konkursen? 

Se om dette i omtalen av deknl. § 5-5 ovenfor.  

 

Ville en kreditor oppnå noen fordel i forhold til konkursboet om han rakk å motregne like 

før konkursåpning dersom en motregning etter konkursåpning ville blitt rammet av 

bestemmelsen? 

Poenget er at en motregning som rammes av deknl. § 8-3 skal anses som en omstøtelig 

betaling. Fristreglene etter deknl. §§ 5-5 og 5-9 ville således komme til anvendelse, og 

kreditor vil ikke oppnå noen fordel i en slik situasjon.  

 

Hvilke hensyn gjør seg gjeldende når man skal avgjøre om en motregning ”må 

sidestilles” med en omstøtelig betaling? 

Hensynet til kreditorfellesskapet er det sentrale her. Hovedformålet er å motvirke at boet 

tømmes for aktiva til skade for kreditorfellesskapet, enten i form av boforringende 

disposisjoner eller i form av forfordeling av fordringshaverne. Man kan her vise til de 

likhets- og effektivitetshensyn som konkursinstituttet bygger på, som tilsier at det må 

være adgang til å sette strek over disposisjoner som står i sammenheng med 

insolvensen og har eller kan antas å ha et illojalt preg overfor de øvrige 

fordringshaverne. Hensynet til gjenopprettelse og prevensjon kan også nevnes.  

Sluttkommentar 

Denne oppgaven er nok vanskeligere enn det man i utgangspunktet skulle tro, og mange 

studenter vil nok ha problemer med å besvare den godt. Overraskende mange har også 



 

4 

 

problemer med å forstå ordlyden i deknl. § 8-3. Følgelig er den godt egnet til å skille 

kandidatene, men ikke de svakeste. 

Momentene som er listet opp i oppgaveteksten kan nok av mange bli oppfattet som en 

”tvangstrøye”. De som klarer å trekke inn andre momenter i besvarelsen må honoreres 

for dette, og kandidatene må kunne stå fritt med hensyn til hvordan de velger å 

disponere oppgaven. For mange vil det nok også være krevende å finne konkrete 

eksempler på anvendelsen av bestemmelsen, så de som klarer det må få god uttelling for 

dette ved karaktersettingen.  

Man kan ikke forvente at alle foretar en fullstendig gjennomgang av deknl. § 5-5 og § 5-

9, men de som klarer å holde disse bestemmelsene opp mot § 8-3 og ser 

sammenhengen mellom bestemmelsene, må få en god karakter.  

Med tanke på oppgavens vanskelighetsgrad, bør man ikke være altfor streng når det 

gjelder å gi karakteren A.  

 

 

Marius Sollund 

Oslo, mai 2011 


