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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

VÅR 2016 

Dato: Fredag 29. april 2016 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

JUS5860 Konkurs- og panterett 

Lars Holm drev bilforretningen Sportsbil AS. I løpet av 2014 opparbeidet firmaet en usikret gjeld til 

Storevik bank på kr. 20 mill., da markedet sviktet. Forretningen fikk derfor svak økonomi. Øvrige 

gjeldsposter var på kr. 10 mill., sikret med pant i kundefordringer.  Sportsbil hadde imidlertid et 

ubeheftet forretningsbygg, som var verd kr. 20 mill. 

Da banken presset på for å få sikkerhet for kreditten, tilbød Holm på vegne av firmaet pant i 

forretningsbygget. Banksjefen i Storevik bank, Peder Ås, foreslo imidlertid at eiendommen skulle 

selges med det samme til noen som var villige til å leie ut til Sportsbil AS. Han viste til at 

eiendomsmarkedet var fallende. 

Sportsbil AS fulgte motvillig dette rådet, og solgte eiendommen 2. januar 2015 til Kari Holm for 

kr. 20 mill. Kjøpesummen ble gjort opp med et negotiabelt gjeldsbrev utstedt til Sportsbil AS. 

Pålydende var kr. 20 mill. og forfall var et halvt år etter salget, 2. juli 2015. Sportsbil forbeholdt seg 

rett til å heve dersom kjøpesummen ikke ble betalt. Både eierskiftet og hevingsforbeholdet ble 

tinglyst 5. januar 2015. Leien var vanlig markedsleie. 

Den 10. januar 2015 avtalte Storevik bank og Sportsbil AS at det negotiable gjeldsbrevet utstedt av 

Kari Holm skulle pantsettes til banken til sikkerhet for Sportsbils gjeld til banken. Gjeldsbrevet ble 

da straks overlevert banken. 

Den 11. april 2015 ble det åpnet konkurs hos Sportsbil AS etter begjæring fra en leverandør 5. 

april. Konkursbestyreren, Hans Tastad, påpekte straks at deponeringen av gjeldsbrevet i banken 

var uten realitet, fordi det uansett ikke var noe Sportsbil kunne ha foretatt seg med gjeldsbrevet 

før det forfalt. Pantet måtte derfor være ugyldig. Han anførte videre at om pantet i prinsippet 

kunne gjøres gjeldende, måtte det iallfall kunne omstøtes som pant for eldre gjeld eller 

ekstraordinær betaling, og at lov om finansiell sikkerhetsstillelse nr. 17/2004 § 5 andre ledd kom 

ikke til anvendelse her. Storevik bank bestred alt dette. 

Løs tvisten. Både prinsipale og subsidiere spørsmål skal drøftes. 
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*** 
 
 

Sensuren faller fredag 20.mai klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 95 00. 

Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke etter sensur. 

Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med infosenteret. 

Klagefristen er tre uker etter sensur. 

 

Oslo, 29.04.2016 


