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SENSORVEILEDNING JUR 3000 P – HØSTEN 2013 – DAG 2, TEORI 

Denne eksamensoppgaven består av to oppgaver. Den første oppgaven tar for seg enkelte sentrale 

spørsmål knyttet til rettsvernskravene ved pantsettelse av fast eiendom, løsøreting og enkle 

pengekrav. Den andre oppgaven gjelder bestemte unntak fra hovedregelen i godtroloven § 1. I denne 

veiledningen behandles de to oppgavene særskilt i punktene 1 og 2 nedenfor. 

1 OPPGAVE 1 

Oppgavens første del lyder slik: 

«Gjør kort rede for hvordan avtalepant i følgende typer av formuesgoder får rettsvern 

overfor pantsetterens konkursbo: fast eiendom, løsøreting, enkle pengekrav. 

Forklar hva som er formålet med disse rettsvernsreglene, og hvordan de enkelte reglene er 

egnet til å oppfylle formålet.» 

Det vil være hensiktsmessig å foreta en tredeling, slik at det først gjøres rede for hvilke rettsvernskrav 

som gjelder for de tre angitte typene av formuesgoder (punkt 1.1). Deretter skal det forklares hva som 

er formålet med disse rettsvernsreglene (punkt 1.2). Endelig må kandidatene vise hvordan de enkelte 

reglene er egnet til å oppfylle formålet (punkt 1.3). Det understrekes at så lenge kandidatene besvarer 

de spørsmålene som skal behandles, må det være stor frihet til å strukturere stoffet som man vil. 

1.1 Rettsvernskravene 

Det skal først kort gjøres rede for hvordan avtalepant i tre bestemt angitte typer formuesgoder får 

rettsvern overfor pantsetterens konkursbo. Rettsvern i andre relasjoner faller utenfor oppgaven og skal 

ikke behandles. Et minstekrav må her være at kandidatene finner frem til det korrekte rettsgrunnlaget, 

og at de evner å fremstille innholdet i dette på en forholdsvis klar måte. De formuesgodene oppgaven 

omhandler, er blant de mest sentrale, og de fleste burde her ha mer enn nok å skrive om.  

1.1.1 Avtalepant i fast eiendom 

For rettsstiftelser i fast eiendom er hovedregelen om rettsvern i konkurs gitt i tinglysingsloven § 23 

første ledd første punktum: En rett som er «stiftet ved avtale», må for å stå seg overfor konkurs «være 

innført i dagboken senest dagen før konkursåpningen». Av dette følger motsetningsvis at konkursboet 

ikke behøver å respektere en rettsstiftelse som ikke er dagbokført senest dagen før konkursåpningen.  
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Bestemmelsen gjelder enhver «rett som er stiftet ved avtale», såfremt retten har «til gjenstand en fast 

eiendom», jf. tinglysingsloven § 12. Dette innebærer at kravet til rettsvern er det samme, hva enten det 

er tale om overdragelse av selve eiendomsretten, påhefte av panterett eller stiftelse av begrensede 

rettigheter. For stiftelse av panterett følger det for øvrig av panteloven § 2-5 første ledd at panteretten 

«får rettsvern ved tinglysing i grunnboken», men dette er en ren henvisningsbestemmelse uten 

selvstendig rettslig betydning. Kandidater som får frem dette, må gis et særlig pluss for det. 

Det følger av loven at rettsstiftelsen må være «innført i dagboken senest dagen før konkursåpningen». 

Det avgjørende i denne sammenhengen er når det blir avsagt kjennelse om åpning av konkurs, jf. 

dekningsloven § 1-4 tredje ledd. Den senere tinglysning av konkursåpningen som skjer med hjemmel i 

kkl. § 79 annet ledd, er uten betydning for boets beslagsrett og erververens rettsvern.  Det er altså ikke 

tilstrekkelig at skyldnerens suksessor (panthaveren) har tinglyst sitt erverv før tinglysning av 

konkursåpningen; rettsvernet må være etablert senest dagen før konkursåpningen.   

Rettsvirkningen av tinglysning er i loven angitt å være at rettsstiftelsen vil «stå seg overfor konkurs». 

Når tinglysning er nødvendig for at ervervet «skal kunne stå seg», følger det motsetningsvis at en 

rettsstiftelse som ikke er tinglyst, ikke står seg i konkurs. Dersom det er tale om stiftelse av en 

panterett, er virkningen at boet ikke behøver å respektere panteretten (Rt. 2008 s. 586). I praksis leder 

dette til at boet kan avhende eiendommen uten påhefte av panteretten. 

1.1.2 Avtalepant i løsøreting 

Ved pantsettelse av løsøre følger rettsvernskravet av panteloven § 3-2. Lovens hovedregel er at 

håndpanterett «får rettsvern ved at pantet overleveres til panthaveren eller en annen som påtar seg å 

sitte med det for panthaveren, slik at eieren ikke selv har hånd om det», jf. § 3-2 annet ledd første 

punktum. I annet punktum gis det anvisning på ytterligere tiltak som kan sikre panthaveren rettsvern: 

«Likt med overlevering av selve pantet regnes overlevering av nøkkel til rom hvor pantet oppbevares, 

eller lignende tiltak som fører til at eieren taper rådigheten over pantet». Med dette kommer det 

sentrale ved rettsvernsakten til uttrykk: Det avgjørende er ikke at rådigheten overføres til panthaveren, 

men at rådigheten fratas pantsetteren.   

Oppgaven ber om at det «kort» gjøres rede for hvordan avtalepant sikres rettsvern. Vidløftige 

drøftelser av reglene om nøkkelpant eller andre alternative rettsvernsregler må derfor normalt medføre 

trekk. Særlig gjelder dette dersom fremstillingen går på bekostning av andre deler av oppgaven. 

Det er verken nødvendig eller ønskelig at kandidatene går inn på pantelovens særlige regler om 

underpantsettelse av næringsløsøre. Det siktes her til reglene om driftstilbehørspant (panteloven §§ 3-

4 til 3-7) og varelagerpant (panteloven §§ 3-11 til 3-13). Heller ikke lovens regler om underpantsettelse 

av motorvogner, anleggsmaskiner og jernbanemateriell (§ 3-8), landbruksløsøre (§ 3-9) og 

fiskeredskaper (§ 3-10) bør behandles. Slik oppgaveteksten er formulert, må mer inngående 

redegjørelser for disse reglene normalt måtte medføre trekk. 

1.1.3 Avtalepant i enkle pengekrav 

Ved pantsettelse av enkle pengekrav etter panteloven § 4-4 følger rettsvernsregelen av § 4-5 første 

ledd: Panteretten får rettsvern ved at «skyldneren får melding om pantsettelsen, enten fra pantsetteren 

eller fra panthaveren». Av § 4-5 annet ledd følger at pantsettelse av slik panterett – frempantsettelse – 

«får rettsvern på samme måte». Rettsvernsregelen ved pantsettelse må i hovedtrekkene forstås på 

samme måte som regelen ved avhendelse.  Ettersom det skal gis melding om «pantsettelsen», må det 

av meldingen fremgå at kravet er pantsatt; det er ikke tilstrekkelig å opplyse om at kravet vil bli 

pantsatt.  Det er heller ikke tilstrekkelig å angi at betaling kan skje til panthaveren, eller at panthaver 

har fullmakt til å motta oppgjør.  – Ved avhendelse i sikringsøyemed (såkalt sikringscesjon) må 
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rettsvernskravet på samme måte som ved avhendelse formelt forankres i gjeldsbrevloven § 29 første 

ledd.   

1.2 Formålet med rettsvernsreglene 

Reglene om rettsvern er først og fremst 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. Et typisk tilfelle er at konkursboet blir møtt med påstander om at 

formuesgoder som inngår i boet, er beheftet med pant til fordel for tredjemann. Reglene om rettsvern 

er en av flere metoder rettsreglene oppstiller imøtegåelse av forsøk på unndragelse av midler fra boet. 

1.2.1 Notoritet 

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. 

1.2.2 Publisitet 

Risikoen for kreditorsvik vil også kunne reduseres ved et krav om at disposisjonen skal være publik. 

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. 

1.2.3 Klarhet 

Endelig vil reglene om rettsvern ivareta krav til klarhet. Gjennomføringen av en rettsvernsakt vil ofte 

bidra til klargjøring dels av hvilken disposisjon som foretas, dels av disposisjonens gjenstand. 

Kandidatene bør få frem at dette særlig gjør seg gjeldende ved pantsettelse. Kandidater som ser at 

rettsvernskravene leder til en «spesialisering» av pantobjektet, skal ha et pluss for det.  

De ulike krav til rettsvern vil også kunne ha sidevirkninger. Avhengig av hvilken rettsvernsakt som 

kreves, vil gjennomføringen av denne ofte forutsette tiltak som i seg selv bidrar til å sikre disposisjonen 

notoritet, publisitet og klarhet. Særlig tydelig viser dette seg ved disposisjoner som krever tinglysning. 

Et dokument som skal innføres i et register, vil nødvendigvis måtte være skriftlig, og et skriftlighetskrav 

leder som regel til et høyere presisjonsnivå enn en transaksjon som beror på en muntlig avtale. På 

samme måte vil et overleveringskrav fremtvinge en individualisering av transaksjonens gjenstand. 

Dette begrenser mulighetene for senere påstander om at disposisjonen omfattet også andre objekter 

enn de som faktisk er bragt ut av skyldnerens besittelse. Når pantsetteren ved håndpant må gi fra seg 

pantet, bidrar rettsvernsakten dessuten til en bevisstgjøring omkring disposisjonen.  

1.3 Spørsmålet om reglene er egnet til å oppnå formålet 

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. Kandidatene bør drøfte grader av notoritet opp mot de 

ulike rettsvernskravene som er presentert ovenfor.  
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Størst grad av notoritet oppnås i de tilfellene hvor en rettsstiftelse innføres i et offentlig register, slik 

som grunnboken. Det kan da 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 en reell pantsettelse.  Dette innebærer en ikke ubetydelig rettsteknisk 

forenkling: Dersom det kan konstateres at rettsvernsakten ikke er gjennomført, vil pantsetterens 

kreditorer kunne ta beslag uten hensyn til om pantsettelsen er reell og gjennomført mellom partene.  

*  *  * 

2 OPPGAVE 2 

Oppgavens andre del lyder slik: 

«Noen grupper av løsøreting er unntatt fra hovedregelen om at en erverver kan vinne rett 

på grunn av god tro. Gjør rede for hvilke grupper dette er, og forklar hvorfor det er gjort 

unntak for dem. Gi eksempler på situasjoner der unntakene kan være aktuelle.» 

Det kan innledningsvis være hensiktsmessig å gi en oversikt over de «grupper av løsøreting» som er 

unntatt fra hovedregelen i godtroloven § 1. Et unntak fra lovens hovedregel oppstilles i § 2 nr. 2 

(«kunstverk, antikviteter, museumsgjenstander, løse kulturminner eller skipsfunn som er i offentlig eie 

eller tilhører privat samling som er åpen for allmennheten»). I § 5 er det dessuten gitt «enkelte særlige 

regler» for «løsøreting som har en arkeologisk, forhistorisk, historisk, litterær, kunstnerisk eller 

vitenskapelig verdi». Av de særlige reglene som her oppstilles, innebærer § 5 nr. 2 et regulært unntak 

fra lovens hovedregel.  

Et avgrensningsspørsmål er om unntaket i § 4 nr. 2 omfattes av oppgaven. Rent språklig fremstår det 

som lite naturlig å betrakte motorvogn som en «gruppe» av løsøreting. Det beste vil derfor være 

uttrykkelig å avgrense mot regelen i § 4 nr. 2. Det skal derimot ikke medføre trekk om denne 

bestemmelsen nevnes. Unntaket i § 4 nr. 1 faller derimot klart utenfor oppgaven. Det oppstilles her et 

unntak fra lovens anvendelsesområde, ikke et unntak fra hovedregelen i § 1. Det må uten videre 

medføre trekk dersom kandidatene ikke ser dette.  

I den angitte hovedlitteraturen er bestemmelsene i godtroloven § 2 nr. 2 og § 5 behandlet i Lilleholt, 

Allmenn formuerett, s. 227-228, og i Falkanger & Falkanger, Tingsrett, 7. utgave s. 665-666. Sensorene 

gjøres særskilt oppmerksom på at 6. og 7. utgave av sistnevnte fremstilling i inneværende semester er 

alternativ litteratur. I 6. utgave er bestemmelsen behandlet på s. 583-584. Det er imidlertid ingen 

vesentlige forskjeller mellom de to utgavene.  

2.1 De aktuelle gruppene av løsøreting 

Det vil være naturlig at kandidatene gjør rede for de «gruppene av løsøreting» som omfattes av 

unntakene. Det må her være tilstrekkelig at kandidatene får frem hovedinnholdet i bestemmelsene 

(punktene 2.1.1 og 2.1.2 nedenfor). Det skal gis særlig pluss til de kandidatene som knytter noen 

fornuftige bemerkninger til forholdet mellom de to bestemmelsene (punkt 2.1.3 nedenfor). 

Det er derimot ikke meningen at kandidatene skal fremkomme med definisjoner av eller forklaringer 

på de enkelte gruppene. Det vil dog kunne være positivt om det gis noen eksempler som viser at man 

har forstått hvilke typer av løsøreting som typisk reguleres. Kandidatene i toppsjiktet vil få frem at det 

er tale om gjenstander som utover en økonomisk verdi også har en kulturell verdi. Det er denne 

kulturelle verdien som leder til at det oppstilles unntak fra hovedregelen.  
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2.1.1 Unntaket i godtroloven § 2 nr. 2 

Bestemmelsen i godtroloven § 2 nr. 2 gjelder «kunstverk, antikviteter, museumsgjenstander, løse 

kulturminner eller skipsfunn som er i offentlig eie eller tilhører privat samling som er åpen for 

allmennheten». Det er verken nødvendig eller ønskelig at kandidatene går nærmere inn på en drøftelse 

av det nærmere innholdet i begreper som «kunstverk» og «antikviteter». En slik drøftelse ligger langt 

utenfor kandidatenes forutsetninger. 

Det som derimot må kreves, er at kandidatene klart får frem at bestemmelsen oppstiller to kriterier, 

som begge må være oppfylt for at en bestemt løsøreting skal være omfattet av unntaket. Det første 

kriteriet knytter seg til løsøretingens art eller karakter: Det må være tale om «kunstverk, antikviteter, 

museumsgjenstander, løse kulturminner eller skipsfunn». Det andre kriteriet knytter seg til tingen 

tilgjengelighet: Den kreves at tingen «er i offentlig eie eller tilhører privat samling som er åpen for 

allmennheten». I lovens forarbeider – Ot.prp. nr. 56 (1977-1978) s. 44 – er det gitt følgende 

karakteristikk av de tingene som faller inn under unntaket: 

«Det dreier seg her om ting som dels vil kunne ha en betydelig verdi økonomisk eller på 

annen måte, og hvor det kan knytte seg sterke offentlige interesser i at de skal være 

tilgjengelige for allmennheten. Inn under offentlig eie går både de tilfelle hvor det er en 

kommune, fylkeskommune eller staten som står som eier av kunstverket m v, og tilfelle hvor 

det tilhører privat samling som er åpen for allmennheten.» 

2.1.2  Unntaket i godtroloven § 5 

De særlige reglene i godtroloven § 5 gjelder for «løsøreting som har en arkeologisk, forhistorisk, 

historisk, litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig verdi». En oppegående kandidat vil se at denne 

opplistingen er den samme som finnes i hevdsloven § 1 fjerde ledd. Både godtroloven § 5 og 

hevdsloven § 1 fjerde ledd fikk sin nåværende utforming ved endringslov av 6. april 2001 nr. 12. Denne 

lovendringen var et ledd i oppfølgingen av norsk tiltredelse av UNIDROITs konvensjon om stjålne eller 

ulovlig utførte kulturgjenstander, undertegnet i Roma 24. juni 1995. Lovens opplisting svarer til 

UNIDROIT-konvensjonens definisjon av kulturgjenstander. I konvensjonens artikkel 2 heter det: 

«For denne konvensjons formål er kulturgjenstander gjenstander som av religiøse eller ikke-

religiøse grunner har arkeologisk, forhistorisk, historisk, litterær, kunstnerisk eller 

vitenskapelig verdi, og som tilhører en av de kategorier som er oppført i vedlegget til denne 

konvensjon.» 

Det kan ikke forventes at kandidatene kjenner til de kategorier som er oppført i vedlegget til 

konvensjonen. Dette vedlegget ble heller ikke inkludert i den norske gjennomføringsprosessen, jf. 

Falkanger & Falkanger, Tingsrett, s. 666, note 1642.  

2.1.3 Kort om forholdet mellom de to bestemmelsene 

Det vil betinge et klart pluss dersom det sies noe om forholdet mellom opplistingen i § 5 nr. 1 og 

unntaket i § 2 nr. 2 for «kunstverk, antikviteter, museumsgjenstander, løse kulturminner eller skipsfunn 

som er i offentlig eie eller tilhører privat samling som er åpen for allmennheten». Kandidatene bør få 

frem at en rekke løsøreting vil være av en slik art at de kan omfattes både av § 2 nr. 2 og av § 5 nr. 1. 

Det vises for så vidt til fremstillingen i hovedlitteraturen. 

2.2 Begrunnelsen for unntakene 

Ved fremstillingen av begrunnelsen for unntakene fra lovens hovedregel, vil det være naturlig å 

behandle de to unntaksbestemmelsene for seg. Den reelle begrunnelsen for unntaket i § 2 nr. 2 ligger i 

den betydelige allmenne interesse som typisk vil knytte seg til de tingene som omfattes av 
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bestemmelsen. De kandidatene som får dette frem på en klar måte, skal gis god karaktermessig 

uttelling for det. Den reelle begrunnelsen for unntaket § 5 er langt på vei den samme, men her er et 

viktig tillegg at det også finnes en formell begrunnelse for regelen.  

Den formelle begrunnelsen for bestemmelsen i godtroloven § 5 må søkes i Norges gjennomføring av 

UNIDROIT-konvensjonen. Det må være et minstekrav at kandidatene er klar over dette. 

Det kan være naturlig at kandidatene også sier noe om bakgrunnen for UNIDROIT-konvensjonen. Det 

kan her tas utgangspunkt i den stadig økende oppmerksomheten omkring ulovlig omsetning av 

kulturgjenstander internasjonalt. Slik handel medfører risiko for skade, ikke bare på de enkelte 

gjenstander, men også på den felles kulturarv. Konvensjonen er fremkommet i erkjennelsen av behovet 

for tydeligere og bedre samarbeid om vern av kulturarven på tvers av landegrensene. Det har de siste 

årene vært en rekke presseoppslag om slike saker, og kandidatene vil sikkert kunne bruke noen av 

disse som eksempler.  

2.3 Eksempler 

Det finnes en rekke ulikeartede eksempler på situasjoner der unntakene kan være aktuelle. Det må 

være tilstrekkelig at kandidatene fremkommer med noen få eksempler til illustrasjon. Formålet med de 

eksemplene som velges, må være at kandidatene får vist at de har forståelse for de tilfellene som er 

regulert i loven.  

I den undervisningen jeg selv har gitt ved fakultetet, pleier jeg å bruke følgende eksempler: 

 På en dødsboauksjon kjøper Peder Ås i god tro en amulett fra vikingetiden. Det viser seg 

senere at amuletten ulovlig har blitt holdt tilbake fra en arkeologisk utgravning. Etter 

godtroloven § 5 nr. 2 vinner Peder Ås ingen rett etter § 1. Staten har dermed sin eiendomsrett i 

behold. 

 Et kunstverk ble stjålet fra et museum i New York i 1937. Lars Holm kjøper bildet i god tro i 

Oslo i 2011. Museet blir kjent med Holms erverv i 2012. Museet må da som «en berettiget som 

er bosatt i utlandet», gjøre sitt krav på bildet gjeldende i løpet av tre år, jf. godtroloven § 5 nr. 

3.  

*  *  * 

3 VURDERING OG KARAKTERFASTSETTELSE 

Oppgaven må samlet sett betraktes som forholdsvis enkel. Den omhandler rettsregler som står svært 

sentralt i kandidatenes pensum, og som er gitt bred plass i undervisningen. Såvel rettsvernsreglene 

ved pantsettelse som reglene om godtroerverv av løsøre befinner seg i kjerneområdet av 

læringskravene. 

Ved vurderingen skal oppgavens del 1 telle med to tredjedeler, mens del 2 skal telle med en tredjedel. 

Eksamenstiden er seks timer. 

 

Oslo, den 26. november 2013 

 

Erlend Haaskjold 


