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SENSORVEILEDNING JUR 3000 DAG 2 – HØST 2012 – OPPGAVE I 

«Gjør rede for hovedtrekkene i og begrunnelsen for reglene om kreditorenes beslagsrett 

vedrørende formuesgoder som tredjeperson gjennom avtale med debitor har ervervet 

eiendomsrett til.» 

Oppgaven ber om en redegjørelse for hovedtrekkene i og begrunnelsen for reglene om kreditorenes 

beslagsrett vedrørende formuesgoder som tredjeperson gjennom avtale med debitor har ervervet 

eiendomsrett til. Eksamensoppgaven er gitt sammen med en oppgave i rettshistorie/selskapsrett (del 

I), og det er i oppgaveteksten angitt at de to oppgavene ved sensuren skal telle like mye. I praksis 

innebærer vel dette at kandidatene har noe nær tre timer til rådighet på hver del. Tidsrammen står 

sentralt ved bedømmelsen, ettersom den langt på vei vil være retningsgivende for omfanget av det 

temaet det er forventet at skal behandles. 

Oppgaven er meget sentral i kandidatenes pensum. Temaet har blitt gjennomgått på forelesninger og 

i kursundervisningen, og det er dessuten utførlig behandlet i teorien. Kandidatene har flere relevante 

avgjørelser i domssamlingen som kan trekkes frem. Utfordringen ligger i å få frem de sentrale linjene i 

stoffet på en måte som viser god forståelse. Det er viktig å merke seg at oppgaven ber om en 

redegjørelse for «hovedtrekkene i og begrunnelsen for» de aktuelle reglene. Dette innebærer at det 

ikke skal gis noen inngående drøftelse av enkeltregler eller unntak fra disse. Kandidater som ikke ser 

dette, må trekkes for det. 

En fornuftig disposisjon faller naturlig i tre deler. Det vil innledningsvis være på sin plass å foreta 

enkelte avgrensninger og presiseringer av oppgavens innhold (punkt 1). Deretter vil det kunne være 

hensiktsmessig å gi en redegjørelse for hovedtrekkene i rettsreglene (punkt 2), før man til slutt gjør 

rede for begrunnelsen for reglene (punkt 3). Jeg presiserer at det her som ellers er uten betydning i 

hvilken rekkefølge spørsmålene drøftes. Enkelte kandidater vil nok legge opp til en løpende 

fellesbehandling av punktene 2 og 3, men dette vil lett kunne vise seg å være en krevende oppgave.  

1 AVGRENSINGER OG PRESISERINGER 

Selv om oppgaven i utgangspunktet favner vidt, vil kandidatene kunne gjøre det lettere for seg selv 

ved å foreta enkelte avgrensninger. Det er i og for seg tale om avgrensninger som følger allerede av 

oppgavens ordlyd, men her som ellers ligger en del av kunnskapstesten i å vise at man kjenner til det 

omkringliggende rettsstoffet. Et innledende punkt med relevante bemerkninger til de sentrale ord og 

uttrykk i oppgaveteksten vil derfor måtte lede til et pluss ved sensuren.  
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Det vil være en ubetinget fordel om kandidatene får frem at det er to hovedformer for kreditorbeslag 

avhengig av om man har å gjøre med en enkeltforfølgende kreditor (typisk utlegg) eller 

fellesforfølgning (typisk konkurs). De materielle beslagsreglene er stort sett de samme, og det er 

neppe grunn til – i en oppgave som denne – å gå nærmere inn på de ulikhetene som måtte finnes 

mellom disse beslagsformene. Kandidatene kan dessuten kort si noe om hva et kreditorbeslag 

innebærer. Dette vil normalt vise forståelse. 

Oppgaven gjelder de tilfellene der «tredjeperson gjennom avtale med debitor har ervervet 

eiendomsrett» til et formuesgode. Slik jeg ser det, vil det her være naturlig å foreta tre avgrensinger 

eller presiseringer. Det som bør presiseres, gjelder konflikttypen (punkt 1.1), ervervsmåten (punkt 1.2), 

og typen formuesgode (punkt 1.3). 

1.1 Dobbeltsuksesjonskonflikten 

Det er de såkalte dobbeltsuksesjonstilfellene som skal behandles. Dette fremkommer ved at oppgaven 

gjelder formuesgoder som tredjeperson har ervervet fra debitor. Dersom man tenker seg en standard 

konfliktfigur, er debitor A, tredjeperson er S, og fordringshaverne som tar beslag er B. At tredjeperson 

er S, kan utledes av formuleringen «har ervervet»: Den naturlige forståelsen av oppgaveteksten er her 

at S’ erverv i tid ligger forut for kreditorbeslaget. De kandidatene som sier noe om dette, bør gis 

uttelling for det.  

1.2 Tredjepersons rett er ervervet ved avtale 

Oppgaven er begrenset til å omhandle avtalebaserte erverv («avtale med debitor»). Det er her uten 

betydning om avtalen gjelder erverv med eller uten vederlag. Negativt innebærer dette blant annet at 

konflikter mellom konkurrerende kreditorer i samme formuesgode ikke skal behandles. Kandidater 

som får frem at det finnes andre ervervsmåter enn avtaleerverv, og som avgrenser mot disse, bør gis 

uttelling for det.  

1.3 Tredjeperson har ervervet en eiendomsrett 

Endelig er det bare avtaler som går ut på erverv av «eiendomsrett» det spørres etter. Dette innebærer 

at stiftelse eller overføring av panteretter og andre begrensede rettigheter faller utenfor. Dette gjør det 

det rettslige stoffet meget mer håndterbart. Kandidater som drøfter pantelovens rettsvernsregler, eller 

som går inn på rettsvern for andre rettigheter enn eiendomsretten, må gis trekk for det.  

2 HOVEDTREKKENE I REGLENE OM KREDITORENES BESLAGSRETT 

2.1 Hovedregelen: Dekningsloven § 2-2 

Kandidatene må få frem at utgangspunktet for kreditorenes beslagsrett er dekningsloven § 2-2. Etter 

denne bestemmelsen har fordringshaverne rett til dekning i ethvert formuesgode som tilhører 

skyldneren på beslagstiden, og som kan selges, utleies eller på annen måte omgjøres i penger. Det er 

tre typiske lovtolkingsspørsmål som kort kan oppstilles i tilknytning til denne bestemmelsen: Det må 

avgjøres (1) hva som menes med «formuesgode», som kan selges, utleies eller på annen måte 

omgjøres i penger, (2) hvordan man fastslår om formuesgodet «tilhører skyldneren», og endelig (3) om 

dette er tilfellet «på beslagstiden». Det er ingen grunn til at kandidatene skal gå inn på en detaljert 

drøftelse av enkeltpunktene her. Til det strekker tiden ikke til, og utførlighet her vil lett kunne gå på 

bekostning av andre deler av besvarelsen. Derimot vil det være naturlig at de kandidatene som evner å 

gi en kortfattet oversikt over de typiske problemstillingene gis uttelling for det.  

Bestemmelsene i tvangsloven §§ 7-13 og 7-14 er ikke materielle beslagsregler som det er naturlig å 

trekke inn i besvarelsen. Kandidater som går inn på disse presumsjonsreglene, må i så fall si noe 



 

3 | 5 

1066026.1 

fornuftig om forholdet mellom disse og hovedregelen i dekningsloven § 2-2, men man vil i så fall lett 

sprenge rammene for en redegjørelse for «hovedtrekkene» i beslagsreglene.  

2.2 Utvidet beslagsrett: Reglene om rettsvern 

Kandidatene må videre få frem at utvidet beslagsrett kan følge av reglene om rettsvern. Denne 

problemstillingen er bare aktuell i de tilfellene hvor man kommer til at tredjeperson har ervervet 

eiendomsrett til formuesgodet. Kandidatene viser god forståelse dersom de får frem at det dermed er 

to mulige grunnlag for beslag: (1) Dekningsloven § 2-2 og (2) kreditorbeslag på grunn av manglende 

rettsvern. Mens beslag etter § 2-2 bygger på at formuesgodet «tilhører» skyldneren, slik at kreditors 

beslagsrett avledes av skyldnerens rett, er beslag etter reglene om rettsvern ekstinktivt: Kreditor gis 

rett til beslag i et formuesgode som ikke tilhører skyldneren. Det er dette som gjerne kalles 

kreditorekstinksjon. Mange kandidater vil nok ta for seg forholdet mellom rettsvernsreglene og 

dekningsloven § 2-2. I forarbeidene uttales følgende (NOU 1972:20 s. 255): 

«Den nærmere grense for beslagsretten i forhold til tredjemann kan man likevel ikke trekke 

opp i en bestemmelse av denne art; reglene om legitimasjon, rettsvern og omstøtelse 

kommer inn her, foruten bevisreglene.» 

Kandidatene må få frem at reglene om rettsvern knytter seg til «beslagsretten i forhold til 

tredjemann». Rettsvernsreglene går i korte trekk ut på at tredjeperson må sikre sitt erverv ved 

gjennomføring av en rettsvernsakt. Det er formuesgodets art som bestemmer hvilken rettsvernsakt 

som skal gjennomføres. Det må forutsettes at kandidatene får frem de tre praktisk viktige formene for 

rettsvernsakt: (1) tinglysing eller registrering, (2) overlevering eller (3) notifikasjon. Det kan dessuten 

være naturlig å nevne noen eksempler på regler som oppstiller slike rettsvernskrav.  

Som eksempler på rettsvernsregler kan nevnes det ulovfestede overleveringskravet som gjelder for 

løsøre og omsetningsgjeldsbrev. Dette overleveringskravet følger av sikker rett, og det er alminnelig 

antatt i juridisk teori at det må oppstilles et slikt krav. Det finnes derimot ingen rettsavgjørelse som 

autoritativt slår fast at det gjelder et slik krav. Det vil derfor være misvisende å si at overleveringskravet 

følger av «rettspraksis». Notifikasjonsregelen i gjeldsbrevloven § 29 første ledd gjelder etter sin ordlyd 

bare for enkle gjeldsbrev, men antas – blant annet etter Rt. 1957 s. 778 – å kunne gis analogisk 

anvendelse også på enkle krav. For fast eiendom og realregistrerte formuesgoder må det skilles 

mellom de tilfellene hvor kreditor er utleggstaker eller et konkursbo. Reglene er innholdsmessig de 

samme, men forankres i ulike bestemmelser: se tinglysingsloven §§20/23, sjøloven §§ 23/25 og 

luftloven §§ 3-26/3-31. En rett stiftet ved avtale må være tinglyst/registrert senest dagen før 

kreditorbeslaget. Kandidater som forklarer hvorfor løsningen blir den samme, bør honoreres for det. 

Det kan kort nevnes at kravet til rettsvern er absolutt. Med dette menes at en disposisjon som mangler 

rettsvern, ikke vil stå seg overfor et senere kreditorbeslag. Dersom rettsvernsakten ikke er gjennomført, 

er det for beslagsretten uten betydning om erververen kan føre bevis for at transaksjonen fullt ut har 

vært reell og lojal. Kreditorekstinksjon skiller seg fra reglene om ekstinktivt avtaleerverv ved at det ikke 

oppstilles noe vilkår om god tro for kreditor.  Det er tilstrekkelig å se hen til om den foreskrevne 

rettsvernsakten er gjennomført eller ikke. Dermed vil rettsvernskravet i enkelte tilfeller kunne fremstå 

som hardt.  At regelen i enkelte tilfeller kan lede til urimelige resultater, er den prisen man må betale 

for en klar og lett håndterlig regel. Kandidatene kan her vise til flere avgjørelser. I undervisningen har 

Rt. 1884 s. 41 (Lillesand), Rt. 1997 s. 1050 (Momentum) og Rt. 1998 s. 268 (Dorian Grey) blitt særlig 

fremhevet. En del kandidater vil nok også nevne Rt. 1994 s. 1447 (Huseby-Flatås). 

Det er særlig grunn til å merke seg at gjeldsbrevloven § 14 ikke kommer til anvendelse på den 

foreliggende konflikttypen. Kandidater som viser til godtroloven, må selvsagt trekkes for det. 
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Ettersom oppgaven bare ber om en redegjørelse for hovedtrekkene i reglene, vil det føre for langt å gå 

inn på en nærmere drøftelse av de enkelte bestemmelsene. Kandidater som ikke har nok å skrive om, 

vil lett kompensere ved å omtale detaljspørsmål knyttet til en eller flere enkeltstående 

ekstinksjonsregler.  

2.3 Særlig om omstøtelse  

Slik oppgaven er formulert, er det etter min oppfatning ikke naturlig å drøfte reglene om omstøtelse. 

Ved fremstillingen av hovedtrekkene i reglene om kreditorenes beslagsrett er det derfor de reglene 

som er nevnt i punktene 2.1 og 2.2 ovenfor, som må stå sentralt. Det er allikevel grunn til å tro at en 

del kandidater – i større eller mindre utstrekning – vil nevne reglene om omstøtelse. En kort beskrivelse 

av hva omstøtelse går ut på, må imidlertid betinge et pluss. Særlig bra vil det være om denne 

beskrivelsen plasserer reglene om omstøtelse i forhold til dekningsloven § 2-2 og reglene om rettsvern.  

Ved bedømmelsen må sensorene være oppmerksomme på at oppgaven ber om en redegjørelse for 

«hovedtrekkene». En fremstilling av omstøtelsesinstituttet som går ut over dette, skal det trekkes for. 

Kandidatene må få frem at omstøtelse bare er aktuelt ved fellesforfølgning: En utleggstaker ikke kan 

kreve omstøtelse. I praksis vil derfor behovet for omstøtelse kunne være en viktig grunn til å åpne 

konkurs. Man bør også få frem at omstøtelse bare er aktuelt dersom S har oppnådd ordinært rettsvern. 

En fremstilling av hovedtrekkene kan bestå i en kort presentasjon av omstøtelse som begrep, det 

viktige skillet mellom omstøtelse på objektivt og subjektivt grunnlag, og kanskje også noe om kravets 

innhold (dekningsloven §§ 5-11 og 5-12). Sensorene må imidlertid være særlig oppmerksomme på den 

begrensningen som ligger i oppgaveteksten: Ettersom det er tale om erverv av eiendomsrett (punkt 

1.3 ovenfor), kan det bare gis pluss til de kandidatene som holder seg innenfor denne rammen. En 

rekke av de objektive omstøtelsesreglene gjelder andre disposisjoner enn erverv av eiendomsrett; en 

ukritisk gjennomgang av slike regler, viser liten forståelse og må normalt lede til trekk.  

3 BEGRUNNELSEN FOR REGLENE OM KREDITORENES BESLAGSRETT 

Reglene om rettsvern er begrunnet i faren for kreditorsvik. Det er en alminnelig kjensgjerning at en 

skyldner som innser at økonomien går i feil retning, vil kunne være fristet til å forsøke å unndra sine 

midler fra å tjene til dekning for kreditorene. Slike forsøk på unndragelse av midler kan ta forskjellige 

former. En typisk variant er at skyldneren i tiden forut for kreditorenes pågang overfører sine 

formuesgoder til slektninger, bekjente eller andre. Noen ganger inngår slike overføringer som ledd i en 

bevisst posisjonering i forkant av at skyldneren innlater seg på risikopregede transaksjoner. En annen 

variant er kreditorene i forbindelse med beslaget blir møtt med innsigelser om at slik overføring 

allerede har funnet sted. Reglene om rettsvern er utformet for å imøtegå slike og andre forsøk på 

unndragelse av midler fra å tjene til kreditorenes dekning. 

Rettsvernsreglene har på mange måter samme formål som reglene om omstøtelse. Dette er å gi 

kreditorene den nødvendige beskyttelse mot disposisjoner fra skyldnerens side som leder til 

forringelse av dekningsmulighetene eller forfordeling blant kreditorene. Men selv om reglene har 

samme formål, er deres funksjon og virkemåte grunnleggende forskjellig. Mens reglene om rettsvern 

er generelle og retter seg mot alle disposisjoner av nærmere angitt art, rammer omstøtelsesreglene 

først og fremst de disposisjoner som fremstår som illojale mot de øvrige kreditorene.  Man kan si at 

rettsvernsreglene bygger på en rent formell betraktning, der det ikke spørres etter disposisjonens 

virkninger eller subjektive forhold hos partene. – En annen viktig forskjell er at reglene om rettsvern 

kommer til anvendelse ved alle typer kreditorforfølgning; omstøtelsesreglene kan derimot bare 

benyttes ved fellesforfølgning. Kandidater som ser dette, må gis et pluss. 
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Risikoen for kreditorsvik kan i noen grad reduseres ved å kreve at disposisjoner foretatt av skyldneren 

skal være notoriske. I et krav til notoritet ligger at den aktuelle disposisjon skal være etterviselig. Med 

dette menes at det i ettertid skal kunne bringes på det rene hvilken disposisjon som er foretatt, og på 

hvilket tidspunkt den er skjedd. Man kan gjerne tale om etterprøvbarhet. Dette gjelder både 

disposisjonens innhold og tidspunktet for disposisjonen. I norsk rett har man tradisjonelt hatt fokus på 

tidspunktet for disposisjonen.  

Ved at det oppstilles krav til gjennomføring av en rettsvernsakt, vil man til en viss grad kunne sikre at 

de disposisjoner som foretas av skyldneren er notoriske. Det vil selvsagt avhenge av rettsvernsakten i 

hvor stor grad kravet til notoritet er oppfylt. Størst grad av notoritet oppnås i de tilfellene hvor en 

rettsstiftelse innføres i et offentlig register, slik som grunnbok, skipsregister eller luftfartøysregister. 

Ved slik innføring sikrer man at det kan etterprøves når innføringen av den aktuelle rettsstiftelse fant 

sted. Hertil kommer at et rettsvernskrav i en del tilfeller vil kunne avskjære tvil knyttet til om en 

disposisjon har funnet sted eller ikke. Dersom rettsvernsakten ikke er gjennomført, vil det ikke være 

nødvendig å ta stilling til om det har funnet sted noen reell rettighetsovergang mellom partene.  Dette 

innebærer en ikke ubetydelig rettsteknisk forenkling: Dersom det kan konstateres at rettsvernsakten 

ikke er gjennomført, vil overdragerens kreditorer kunne ta beslag uten hensyn til om overdragelsen er 

reel og gjennomført mellom partene.  

Gjennomføringen av en rettsvernsakt vil ikke bare sikre notoritet; i visse tilfeller vil den dessuten i 

større eller mindre grad tilfredsstille visse krav til publisitet. Med dette menes at den aktuelle 

transaksjon gjøres kjent for en større krets, eller i alle fall at allmennheten får anledning til å gjøre seg 

kjent med at transaksjonen har funnet sted. Best ivaretatt er kravet til publisitet ved transaksjoner som 

må innføres i et offentlig register. Forutsetningen er imidlertid at registeret er offentlig tilgjengelig, slik 

som er tilfellet for eksempel for grunnboken, skipsregisteret og luftfartøysregisteret. Registre som ikke 

er offentlig tilgjengelige, slik som for eksempel registrene for verdipapirer eller livsforsikringer, ivaretar 

ikke hensynet til publisitet.  

4 VURDERING 

Utfordringen med den oppgaven som er gitt, ligger i å kunne komprimere en temmelig stor mengde 

komplisert materiale. De kandidatene som evner å få frem hovedtrekkene i reglene og begrunnelsen 

for disse, må gis god uttelling for det. 

Kandidater som viser manglende evne til å få frem de store linjene, og som skriver om et eller annet 

tema innenfor materien, har neppe besvart oppgaven. Det vil eksempelvis være lite skjønnsomt med 

utførlige redegjørelser for interesselæren som mulig unntak fra det ulovfestede overleveringskravet.  

Ved sensur av denne oppgaven bør «hovedtrekkene» og «begrunnelsen» telle omtrent like meget. 

Dersom ett av disse elementene er fullstendig utelatt, er oppgaven ikke besvart. En fornuftig rettslig 

plassering (avgrensning eller presisering) bør gis plusspoeng. Det bør ellers tas i betraktning at 

kandidatene har skrevet besvarelsene innenfor meget snevre tidsrammer (ca. 3 timer). På den annen 

side er det tale om kjent stoff, som kandidatene må forutsettes å ha god kjennskap til.  

 

Oslo, den 26. november 2012 
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