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SENSORVEILEDNING JUR 3000 P – UTSATT PRØVE 

1 INNLEDNING 

Oppgaven består av en praktikum og en teori, med anslått tidsforbruk med en halvdel på hver. 

Oppgaven gjelder sentrale spørsmål fra konkursretten, og de fleste burde ha nok å skrive om.  

Det skal drøftes og tas stilling til i hvilken utstrekning det kan gjøres gjeldende separatistkrav eller 

dividendekrav mot boet. En naturlig disposisjon faller her i to hoveddeler: Først en drøftelse av om det 

kan gjøres gjeldende separatistkrav (punkt 2), deretter en drøftelse av om det kan gjøres gjeldende 

dividendekrav (punkt 3). 

2 SEPARATISTKRAV 

Det kan innledningsvis slås fast at det i et tilfelle som det foreliggende kan tenkes to rettslige grunnlag 

for et separatistkrav: enten de alminnelige reglene om selgers stansingsrett (dekningsloven § 7-2) eller 

reglene om salgspant (panteloven §§ 3-14ff.). 

2.1 Reglene om selgers stansingsrett 

Det kan relativt kort slås fast at reglene om stansingsrett ikke kan begrunne et separatistkrav her. 

Betongrørene er utvilsomt «overgitt» til kjøperen på en slik måte at stansingsretten er gått tapt. Det er 

i denne forbindelse uten betydning at leveransen etter avtalen skulle være «tydelig merket med 

leverandørens navn». Det bør gis trekk dersom dette spørsmålet gjøres til gjenstand for mer 

omfattende drøftelser. Det bør også medføre trekk dersom kandidatene ikke ser at rørene selges til 

entreprenøren (Storevik Entreprenør AS): Rettspraksis knyttet til entreprenørens stansingsrett i 

byggherrens konkurs er derfor ikke relevant. 

2.2 Reglene om salgspant 

Spørsmålet om det foreligger et gyldig, lovlig og rettsvernet salgspant, vil derimot kunne by på større 

utfordringer. Ved sensuren vil det sentrale være at kandidatene identifiserer og klargjør de enkelte 

problemstillingene. Hvilken løsning man faller ned på, spiller derimot mindre rolle. 

2.2.1 Spørsmålet om salgspant er gyldig avtalt 

Spørsmålet om salgspantet er gyldig avtalt, må avgjøres ved anvendelse av de alminnelige 

avtalerettslige reglene. Etter panteloven § 3-14 «kan det avtales panterett i det solgte». Problemstilling 
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er dermed om det foreligger en slik avtale. Det fremgår ikke uttrykkelig av oppgaveteksten at partene 

har avtalt salgspant. Salgspantet fremkommer i dette tilfellet av Lillevik Rørs alminnelige salgs- og 

leveringsbetingelser, som etter det opplyste var vedlagt bekreftelsen av bestillingen. En del kandidater 

vil antakelig drøfte avtalespørsmålet med utgangspunkt i om Storevik Entreprenør AS burde ha 

reklamert dersom de ikke ville godta salgspantet. 

2.2.2 Spørsmålet om salgspantet er lovlig 

Spørsmålet om salgspantet er lovlig, kan knyttes opp mot pantelovens særlige forbud mot salgspant i 

visse tilfeller. De kandidatene som ser problemstillingen i sammenheng med panteloven § 1-2 annet 

ledd, bør gis et pluss for det. I det foreliggende tilfellet, er det særlig panteloven § 3-15 annet ledd 

som kan by på problemer. Etter denne bestemmelsen kan salgspant ikke avtales i «ting som kjøperen 

har rett til å selge videre før den er betalt». Det må her avgjøres om bestemmelsen også kommer til 

anvendelse i entrepriseforhold. Spørsmålet er om entreprenørens (kjøperens) bruk av tingen i egen 

leveranse (bygging av ny riksvei) kan regnes som et «videresalg» i lovens forstand. Løsningen er ikke 

opplagt, og det er her kandidatenes evne til problematisering og drøftelse som skal honoreres.  

2.2.3 Spørsmålet om salgspantet har rettsvern 

Spørsmålet om salgspantet har rettsvern, må avgjøres ut fra panteloven § 3-17 annet ledd. 

Kandidatene bør få frem at salgspantet for å få rettsvern må være «avtalt senest samtidig med at 

salgstingen blir overgitt til kjøperen». Lovens krav til skriftlighet eller skriftlig bekreftelse byr neppe på 

problemer i det foreliggende tilfellet.  

2.2.4 Spørsmålet om bortfall av salgspant 

Oppgaven inneholder ingen opplysninger om hva som er skjedd med rørene etter levering. 

Kandidatene har følgelig ingen oppfordring til å drøfte om det foreligger forhold som kan tilsi bortfall 

av et eventuelt salgspant (panteloven §§ 3-19 til 3-21). 

3 DIVIDENDEKRAV 

Spørsmålet om det kan gjøres gjeldende dividendekrav mot boet, må avgjøres etter reglene i 

dekningsloven kapittel 7. Kandidatene må her se at Lillevik Rør kan kreve dividende enten av egen 

ytelse (verdien av rørene) eller av vederlagskravet. Det bør gis et særskilt pluss til de kandidatene som 

ser den rettslige begrunnelsen for de ulike løsningene. 

3.1 Dividende av selgers krav på vederlag 

Dersom Lillevik Rør fastholder avtalen, vil kravet på vederlag være et dividendeberettiget krav i boet. 

Det kan her vises til dekningsloven § 6-1. Dividenden skal i så fall beregnes av den avtalte 

kjøpesummen. 

3.2 Dividende av selgers krav på tilbakeføring av egen ytelse 

Dersom Lillevik Rør hever avtalen, vil kravet på tilbakeføring av egen ytelse være dividendeberettiget i 

boet. Det kan her vises til dekningsloven § 6-4. Dividenden skal i så fall beregnes av verdien av rørene. 

4 TEORI 

Oppgaven ber for det første om en redegjørelse for hvilke hensyn som bør tas i betraktning når det 

skal avgjøres om et konkursbo har rett til å tre inn i skyldnerens kontraktsforhold. Det er her viktig at 

kandidatene ser at det spørres om hvilke hensyn som «bør» tas i betraktning. Videre skal det ved 

eksempler vises hvordan disse hensynene kommer til uttrykk i norsk rett. Det kommer ut på ett om 

kandidatene gir en parallell fremstilling, eller om de to spørsmålene behandles hver for seg.  
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En naturlig inndeling kan være å dele de aktuelle hensynene opp i grupper. 

For det første vil det kunne gjøre seg gjeldende økonomiske hensyn. Den bærende betraktningen er 

her at skyldnerens kontrakter kan representere en økonomisk verdi, som konkursboet ved inntreden 

får tilgang til. En slik økonomisk verdi vil typisk foreligge dersom skyldneren har kjøpt en ting billig, 

eller solgt en ting dyrt. Som eksempel kan det her vises til hovedregelen om boets rett til inntreden i 

skyldnerens kontrakter i dekningsloven § 7-3 første ledd. 

For det andre vil det kunne gjøre seg gjeldende praktiske hensyn. Konkursboet vil ofte i en 

avviklingsfase ha behov for videreføring av skyldnerens kontraktsforhold for å sikre forsvarlig avvikling 

av skyldnernes virksomhet. Eksempler kan være videreføring av skyldnerens abonnement på strøm, 

eller avtaler om leie av lagerlokaler osv. Eksempler vil her kunne være reglene om inntreden i debitors 

leieavtaler (dekningsloven 7-10) eller arbeidsavtaler (dekningsloven § 7-11). 

For det tredje vil hensynet til medkontrahenten kunne tilsi at konkursboet allikevel ikke kan tre inn. Det 

kan være at avtalen bygger på en forutsetning om personlig oppfyllelse fra skyldnerens hånd, eller på 

en forutsetning om skyldnerens solvens (avtaler om kreditt, garantistillelse eller selskapsstiftelse). Så 

vel dekningsloven § 7-1 som § 7-3 inneholder unntak fra boets inntredelsesrett dersom slike hensyn 

gjør seg gjeldende.  

5 VURDERING 

Ved sensuren må det gis god uttelling til de kandidatene som viser innsikt i og forståelse for de 

reglene som skal behandles. Oppgaven fordrer at problemstillingene presenteres på en klar måte. Det 

bør være fullt mulig å få en god karakter selv som drøftelsene ikke er særlig omfattende.  

 

 

Med vennlig hilsen 
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