Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Side 1 av 2

EKSAMENSOPPGAVE
JUR 3000P DAG 2
Høst 2014
Dato:
Tid:

Onsdag 18. februar 2015
Kl. 10:00 – 16:00

DEL I: Praktikum (Antatt tidsbruk: 3 timer)
Peder Ås var eier av Lillevik Rør AS, et mindre selskap som produserte betongrør til bygg og
anlegg. En dag i mai 2014 fikk Peder Ås en stor bestilling på betongrør fra Storevik Entreprenør AS.
Rørene skulle benyttes til bygging av ny riksvei mellom Lillevik og Trangvik. Dette var den største
bestillingen Peder Ås noen sinne hadde fått til bedriften sin.
Peder Ås bekreftet umiddelbart bestillingen og vedla samtidig de alminnelige salgs- og
leveringsbetingelser for Lillevik Rør. Punkt 7.2 i disse betingelsene hadde følgende ordlyd:
«Lillevik Rør AS har salgspant i leverte produkter inntil disse i sin helhet er betalt av kunden.
Leveransen skal inntil den er fullt ut betalt, være tydelig merket med leverandørens navn.»
Det ble senere avtalt at betongrørene skulle leveres på anleggsplassen innen utgangen av august
2014. Betaling skulle skje mot faktura med 21 dagers betalingsfrist beregnet fra levering på
byggeplassen.
Betongrørene ble i samsvar med avtalen levert på anleggsplassen den 30. august 2014. Et par dager
senere sendte Peder Ås faktura til Storevik Entreprenør.
Storevik Entreprenør AS betalte ikke fakturaen innen den fristen som var avtalt. Da fakturaen i
midten av oktober ennå ikke var betalt, ringte Peder Ås til Storevik Entreprenør for å høre hvordan
det lå an med betalingen. Han fikk da til sin store forskrekkelse høre at selskapet nettopp hadde
gått konkurs på grunn av tvilsomme valutaspekulasjoner.
Peder Ås kontakter i sin fortvilelse deg for å få en begrunnet redegjørelse for hvilke krav som
eventuelt kan rettes mot Storevik Entreprenørs konkursbo. Drøft og ta stilling til i hvilken
utstrekning det kan gjøres gjeldende separatistkrav eller dividendekrav mot boet.
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DEL II: Teori (Antatt tidsbruk: 3 timer)

Hvilke hensyn bør tas i betraktning når det skal avgjøres om et konkursbo har rett til å tre inn i
skyldnerens kontraktsforhold?
Vis med eksempler hvordan disse hensynene kommer til uttrykk i norsk rett.
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