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SENSORVEILEDNING JUR 3000 DAG 2 – VÅREN 2013 – OPPGAVE 1 

 

«Det hevdes ofte at «i gjeldende rett er god tro irrelevant i forbindelse med kreditorbeslag 

og kreditorekstinksjon». Forklar de hensyn som ligger bak dette, og bruk lovtekster, 

dommer og andre rettskilder til å belyse grunnlaget for og rekkevidden av utsagnet.» 

Oppgaven ber om en nærmere fremstilling av et utsnitt av den alminnelige beslagsretten. Oppgaven 

er gitt i form av et utsagn om innholdet i gjeldende rett. Dette utsagnet skal kandidatene benytte som 

utgangspunkt for en drøftelse av nærmere angitte punkter. Det stilles konkret spørsmål om 

bakenforliggende hensyn, grunnlaget for og rekkevidden av utsagnet.  

Den materielle beslagsretten er et av de rettsområdene som preges av en rekke slagordpregede 

læresetninger. Disse læresetningene fremkommer typisk som resultatet av en nærmere analyse og 

vurdering av det foreliggende rettskildebildet. Det utsagnet som er gitt i denne oppgaven, er et 

eksempel på en slik «læresetning». Kandidatene får her anledning til å vise at de evner å analysere 

(noe av) det materialet som ligger til grunn for påstanden. Utfordringen ligger i å presentere innholdet 

i utsagnet på en måte som viser oversikt over, forståelse for og beherskelse av det aktuelle 

rettsområdet.  

På bakgrunn av kandidatenes pensum fremstår oppgaven som meget sentral. Etter læringskravene 

skal det vises «god forståelse» blant annet av «hovedregelen om beslagsretten (dekningsloven § 2-2)» 

og av «beslagsretten i forhold til tredjeperson, med unntak av hjemmelsmannens rett til penger». 

Temaet er godt behandlet i litteraturen, og det har blitt gitt en fremtredende plass i undervisningen. 

Det må uten videre kunne antas at de fleste vil ha noe å skrive om. En innsiktsfull besvarelse vil det 

derimot være temmelig krevende å avfatte på den tiden kandidatene har til rådighet. Det er i 

oppgaveteksten anslått at kandidatene har fire timer til rådighet for denne deloppgaven. 

En fornuftig disposisjon faller etter min oppfatning i tre deler. Det vil innledningsvis kunne være på sin 

plass å foreta enkelte begrepsforklaringer (punkt 1). Deretter bør det forklares hvilke hensyn som gjør 

seg gjeldende (punkt 2). Endelig må grunnlaget for og rekkevidden av utsagnet belyses med det 

relevante kildematerialet (punkt 3). Jeg presiserer for ordens skyld at det her som ellers er uten 

betydning i hvilken rekkefølge spørsmålene drøftes.  
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1 BEGREPSFORKLARINGER OG PRESISERINGER 

Det kan innledningsvis være hensiktsmessig at kandidatene gir en forklaring på eller nærmere 

presisering av de sentrale begrepene som benyttes i oppgaven. På denne måten vil man få anledning 

til å vise oversikt over og forståelse av den oppgaven som er gitt. Slik jeg ser det, kan det være behov 

for en nærmere angivelse av hva som menes med (i) kreditorbeslag, (ii) kreditorekstinksjon, og (iii) god 

tro. Enkelte kandidater vil antakelig dessuten forsøke seg på en forklaring av «gjeldende rett», men all 

erfaring viser at slike forsøk sjelden er vellykkede. 

Selv om det kan være hensiktsmessig med et innledende punkt som forklarer og presiserer de sentrale 

begrepene som benyttes i oppgaven, kan vi ikke oppstille dette som et ubetinget krav ved sensuren. 

Det skal derfor gis et karaktermessig pluss til de kandidatene som sier noe fornuftig om begrepene, 

men det skal ikke gis trekk til de som ikke har tatt med dette.  

1.1 Kreditorbeslag 

Kreditorbeslag er aktuelt når en fordring ikke oppfylles frivillig. Hensikten med et kreditorbeslag er å 

skaffe kreditor dekning. Kandidatene bør få frem at det finnes ulike former for kreditorbeslag. Det mest 

sentrale skillet går mellom fellesforfølgning (typisk konkurs) og enkeltforfølgning (typisk utlegg). Etter 

læringskravene skal kandidatene ha «god forståelse» av formene for kreditorbeslag, herunder likheter 

og forskjeller mellom de forskjellige former for kreditorbeslag. For hovedlinjene i den materielle 

beslagsretten er skillet mellom ulike former for kreditorbeslag av liten interesse. Det bør gis et pluss til 

de som får frem dette.  

Etter hovedregelen om kreditorenes beslagsrett (dekningsloven § 2-2) har fordringshaverne rett til 

dekning i ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstiden. Bestemmelsen gjelder 

uavhengig av om det er tale om enkeltforfølgning eller fellesforfølgning. Ettersom det i 

utgangspunktet bare er hjemmel for beslag i formuesgoder som «tilhører» skyldneren, kan man gjerne 

si at kreditorenes rett avledet av skyldnerens rett. En kreditor som tar beslag, kan derfor i 

utgangspunktet ikke få noen større rett enn den skyldneren selv hadde. Kandidatene bør her begrense 

seg til en kortfattet presentasjon av hovedregelen: Mer omfattende drøftelser av innholdet i 

dekningsloven § 2-2 ligger utenfor oppgaven og må uten videre lede til karaktermessig trekk. 

1.2 Kreditorekstinksjon 

Med kreditorekstinksjon siktes til den utvidede beslagsretten som forekommer når skyldnerens 

suksessor (S) ikke har gjennomført den rettsvernsakten som kreves for vedkommende disposisjon. Det 

er et sentralt poeng at reglene om kreditorekstinksjon som grunnlag for beslag kommer i tillegg til 

dekningsloven § 2-2. Dette fremkommer klart dersom skyldneren (A) eksempelvis proforma har 

overført en grunnbokshjemmel til en suksessor (S). Beslagsretten følger her av dekningsloven § 2-2. At 

rettsvernsakten (tinglysning) er gjennomført, utelukker selvsagt ikke beslag.   

1.3 God tro 

Med «god tro» menes i denne sammenhengen fravær av faktisk kunnskap. Det vil være en ubetinget 

fordel om kandidatene presiserer noe nærmere hva som eventuelt skal være gjenstand for den «gode 

tro». En besvarelse som behandler god tro som en abstrakt størrelse, uten videre konkretisering, vil 

neppe være særlig vellykket. Dersom kandidatene skiller mellom den gode tros betydning i de ulike 

konflikttypene, må dette honoreres særskilt. 

Spørsmålet er i sin mest generelle form om beslagleggende kreditors kunnskap om de reelle forhold 

kan være av betydning for innholdet av beslagsretten. I så fall blir problemstillingen om beslagsretten 

påvirkes av kreditors subjektive kunnskap. Etter norsk rett er kreditors subjektive forhold uten 
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betydning. Det er dette som er innholdet i det utsagnet kandidatene skal drøfte. Avhengig av 

konflikttypen vil dette kunne vise seg på litt forskjellig måte. Essensen i oppgaven ligger i å vise dette. 

I hjemmelsmannskonflikten er spørsmålet om en skyldner (A) som utad fremstår som eier, ved beslag 

kan gjøre gjeldende at formuesgodet reelt sett tilhører hjemmelsmannen (H). Konsekvensen blir i så 

fall at kreditor (B) ikke kan ta beslag. Et typisk eksempel er at skyldneren er proforma hjemmelshaver. 

Problemstillingen kommer på spissen dersom kreditor (B) har vært ukjent med de faktiske forhold: Kan 

han da hevde at han har vært i god tro (ukjent med) de reelle forhold? Og blir rettsvirkningen i så fall 

at han får rett til beslag?  

I dobbeltsuksesjonskonflikten er det negasjonen av «god tro» som er av interesse: Dersom skyldneren 

(A) har overført et formuesgode til suksessor (S) uten at rettsvernsakten er gjennomført, kan det bli 

spørsmål om kreditor (B) skal være avskåret fra å påberope seg manglende rettsvern 

(kreditorekstinksjon) dersom han har vært kjent med de reelle forhold («ond tro»). Etter gjeldende rett 

er det uten betydning for beslagsretten at kreditor er kjent med at S reelt sett er eier.     

De svært gode kandidatene vil kunne problematisere hva som ligger i begrepet «god tro». Fra 

avtaleretten er det kjent at uttrykket «god tro» undertiden benyttes i betydningen 

redelig/lojal/aktsom. Det er med dette innholdet uttrykket benyttes i avtaleloven § 33 («redelighet og 

god tro»). Internasjonalt har begrepet sin parallell i «good faith». Det kan ikke forventes at kandidatene 

går nærmere inn på dette. Sensorene må dog være oppmerksomme på at det kan settes spørsmål ved 

om kreditors beslagsrett kan tenkes begrenset av rene rimelighets- eller redelighetsbetraktninger. I Rt. 

1994 s. 1447 ble det tilsvarende spørsmål for så vidt gjelder rimelighet forkastet.  

2 DE GRUNNLEGGENDE HENSYN 

Gjennomgangen av de grunnleggende hensynene kan disponeres på ulike måter. Sensorene må være 

forberedt på at kandidatene vil kunne velge ulike innfallsvinkler. En naturlig inndeling kan være å skille 

mellom grunnlaget for beslag. Kandidatene kan dermed først drøfte hensynene bak dekningsloven § 

2-2, og deretter hensynene bak reglene om rettsvern (kreditorekstinksjon). Siktemålet må her være å få 

frem at det ikke foreligger noen elementer som åpner for en vurdering av kreditors gode tro. Det vi 

skal frem til, er at kreditors kunnskap i det hele tatt er uten betydning for beslagsrettens innhold og 

utstrekning. Det skal gis pluss til de kandidatene som får frem dette på en tydelig måte.  

2.1 Dekningsloven § 2-2 

Det mest grunnleggende hensyn bak hovedregelen om kreditorbeslag er at kreditorene skal kunne 

søke dekning i de formuesgoder som tilhører skyldneren, men ikke i formuesgoder som tilhører andre. 

Det er dette som fremkommer av dekningsloven § 2-2. I forarbeidene fremholdes det at denne 

bestemmelsen gir «uttrykk for et grunnprinsipp når det gjelder kreditorbeslag» (NOU 1972:20 s. 255).  

Den naturlige konsekvens av at kreditorenes rett er avledet av skyldnerens rett, er at kreditorene 

henvises til å bygge på de reelle forhold. At skyldneren skulle være legitimert, blir dermed uten 

relevans. Som en konsekvens av dette, vil heller ikke kreditorenes gode tro eller subjektive oppfatning 

være av betydning. Kandidater som her får frem sammenhengen mellom legitimasjon og god tro skal 

ha god uttelling for det. Den grunnleggende avgjørelsen er her Rt. 1935 s. 981, inntatt i kandidatenes 

domssamling. Dommen fremstår som svært sentral, og kandidatene vil få god drahjelp dersom de 

evner å få noe ut av spenningen mellom flertallets og mindretallets argumentasjon.  

Erfaringsmessig kan vi gå ut fra at enkelte kandidater vil nevne bestemmelsene i tvangsloven §§ 7-13 

og 7-14. Det minnes derfor om at dette ikke er materielle beslagsregler som det er naturlig å trekke 

inn i besvarelsen. Kandidater som allikevel går inn på disse presumsjonsreglene, må i så fall si noe 
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fornuftig om forholdet mellom disse og hovedregelen i dekningsloven § 2-2. Et sentralt poeng er her 

at tvangslovens regler bare kommer til anvendelse ved enkeltforfølgning. Videre må det presiseres at 

presumsjonsreglene bare gjelder ved namsmyndighetenes behandling, ikke ved eventuell 

etterfølgende domstolsbehandling. Dette får i praksis særlig betydning for bredden i bevisvurderingen. 

Slik oppgaven er formulert, er imidlertid dette mindre sentralt, og det beste vil derfor være om 

tvangslovens bestemmelser ikke nevnes i det hele tatt.   

2.2 Reglene om utvidet beslagsrett (kreditorekstinksjon)  

Ved fremstillingen av de relevante hensynene som ligger bak reglene om kreditorekstinksjon, vil det 

være sentralt å få frem at heller ikke en utvidet beslagsrett bygger på debitors legitimasjon. Grunnlaget 

for beslag er her manglende gjennomføring av den foreskrevne rettsvernsakten. Kandidatene skal ha 

et stort pluss dersom de ser sammenhengen her: Dersom skyldnerens suksessor (S) ikke sørger for å 

skaffe seg rettsvern, vil den faktiske virkningen ofte være at skyldneren (A) beholder sin legitimasjon. 

Dermed vil skyldneren utad kunne fremstå som berettiget, men denne legitimasjonen er helt uten 

betydning for kreditorenes beslagsrett. Det er manglende rettsvern som leder til utvidet beslagsrett for 

kreditor B (kreditorekstinksjon). Det er derfor hensynene bak rettsvernsreglene som må begrunnes og 

forklares nærmere. Siktemålet med gjennomgangen må være å vise at det her ikke er elementer av 

god tro. 

Kandidatene vil trolig ta utgangspunkt i faren for kreditorsvik. Hensynet til notoritet og publisitet tilsier 

at disposisjoner fra skyldnerens side må markeres utad ved gjennomføring av en rettsvernsakt. Det 

nærmere innholdet i denne må fastlegges ut fra den regelen som oppstiller rettsvernskravet. Etter 

gjeldende rett inneholder ingen rettsvernsregler subjektive elementer. Det er tale om en objektivt 

kontstaterbar akt, slik som tinglysing eller registrering, overlevering eller notifikasjon. 

Dersom beslagsretten skulle gjøres avhengig av god tro, ville hensikten med rettsvernsreglene lett 

kunne bli borte. Man ville da kunne få en diskusjon knyttet til den enkelte kreditors kunnskap. 

Kandidater som i denne sammenhengen viser til avgjørelsene i Rt. 1997 s. 1050 (Momentum) og Rt. 

1998 s. 268 (Dorian Grey) bør få god uttelling for det. Begge disse avgjørelsene er inntatt i 

kandidatenes domssamling. Særlig betraktninger knyttet til betydningen av rettsregler som enkelt lar 

seg praktisere, fremstår som sentrale. 

Slik oppgaven er formulert, er det ikke nærliggende å gå inn på reglene om omstøtelse. De 

kandidatene som plasserer oppgavens tema i forhold til omstøtelsesreglene, bør få pluss for det. En 

mer omfattende redegjørelse for de ulike grunnlagene for et omstøtelseskrav, faller derimot utenfor og 

må lede til trekk. 

2.3 Reglene om ekstinktivt godtroerverv 

Drøftelsen ovenfor forutsetter at skyldneres suksessor (S) har ervervet sin rett før kreditor (B) tar 

beslag. Noen kandidater vil antagelig også nevne de reglene som gjelder dersom kreditors beslag 

kommer først i tid. Det sentrale i denne sammenhengen er å få frem at et kreditorbeslag ikke utelukker 

anvendelse av de alminnelige reglene om ekstinktivt godtroerverv. En godtroende omsetningserverver 

vil derfor kunne utslukke kreditors rett, forutsatt at vilkårene etter den relevante ekstinksjons-

hjemmelen er oppfylt. Kandidatene bør her få frem at det derfor er tilstrekkelig at kreditor sørger for at 

minst ett av vilkårene for ekstinksjon ikke lar seg oppfylle. De kandidatene som ser dette spørsmålet, 

bør gis pluss for det, men det skal ikke gis trekk dersom problemstillingen ikke er nevnt. 

2.4 Vurdering 

Det skal gis god uttelling for kandidater som i tillegg til en presentasjon av relevante hensyn også 

evner å strukturere fremstillingen på en måte som viser innsikt og forståelse. Det må særlig gis pluss til 
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de kandidatene som ser at dekningsloven § 2-2 og reglene om rettsvern bæres av ulike hensyn. Det 

trekker dessuten klart opp at man får frem at ingen av de relevante hensynene forutsetter god tro.  

3 GRUNNLAGET FOR OG REKKEVIDDEN AV UTSAGNET 

Det kan være naturlig at kandidatene skiller mellom grunnlaget for og rekkevidden av den påstanden 

som er fremsatt («utsagnet»). Mens grunnlaget sikter til utsagnets rettskildemessige forankring, gjelder 

rekkevidden utsagnets innhold. Det fremkommer av oppgaveteksten at det til belysning av drøftelsen 

skal benyttes «lovtekster, dommer og andre rettskilder». En god bruk av det foreliggende 

rettskildematerialet må her gi god uttelling karaktermessig. Motsatt skal det medføre trekk dersom 

kandidatene ikke går nærmere inn på noen av de aktuelle rettskildene.  

3.1 Det rettslige grunnlaget for utsagnet 

Et naturlig utgangspunkt for gjennomgangen kan være at de mest grunnleggende prinsippene sjelden 

kommer klart til uttrykk i en enkelt lovbestemmelse. Det er tale om aksiomlignende utsagn som over 

tid har blitt lagt til grunn, og som nærmest oppfattes som selvsagte. Dette innebærer at den som leter 

etter et enkeltstående uttrykk for en slik regel, ofte vil lete forgjeves. Dette er et forhold som kan lede 

til at oppgaven kan oppfattes som utfordrende. 

En gjennomgang av lovgivningen vil vise at ingen av reglene om rettsvern inneholder elementer av 

god tro. Dette viser seg både positivt og negativt. Kandidatene bør få god uttelling dersom de på en 

instruktiv måte får frem dette. Den positive siden innebærer at ingen rettsvernsregel forutsetter at 

beslagleggende kreditor (B) skal ha vært i god tro med hensyn til de reelle forhold. Den negative siden 

innebærer at kreditors kunnskap om de reelle forhold ikke avskjærer vedkommende fra påberopelse av 

manglende rettsvern som grunnlag for kreditorekstinksjon.  

En gjennomgang av rettspraksis (dommer) viser at heller ikke domstolene har tillagt kreditors 

subjektive kunnskap noen betydning for beslagsretten. Den grunnleggende avgjørelsen er Rt. 1935 s. 

981, og den er på grunn av dissensen svært godt egnet til å belyse den problemstillingen som skal 

drøftes. Det skal gis et ubetinget pluss til de kandidatene som evner å få noe ut av dette. 

Slik oppgaveteksten er utformet, åpnes det også for bruk av «andre rettskilder» til å belyse grunnlaget 

for og rekkevidden av utsagnet. Kandidatene står her fritt til å trekke på de kildene som måtte være 

relevante. Slik jeg ser det, vil det mest naturlige være å vise til forarbeider, juridisk teori eller reelle 

hensyn. De grunnleggende hensyn er allerede presentert i punkt 2 ovenfor. Det kan ikke forventes at 

kandidatene i eksamenssituasjonen har kjennskap til uttalelser fra forarbeidene.  

3.2 Rekkevidden av utsagnet   

Ved gjennomgangen av utsagnets rekkevidde vil det sentrale være å få frem at vi har å gjøre med et 

generelt gjeldende prinsipp. Det er neppe så meget å skrive om dette, og jeg vil tro at de fleste velger 

å behandle denne delen av problemstillingen i sammenheng med det rettslige grunnlaget (punkt 3.1). 

Sensorene skal her være åpne for ulike løsninger. Under enhver omstendighet bør denne delen av 

oppgaven kunne behandles forholdsvis kort. 

De kandidatene som ikke har skrevet noen innledende bemerkninger om kreditorbeslag og 

kreditorekstinksjon må få frem at de reglene som er behandlet, gjelder like meget ved 

enkeltforfølgning som ved fellesforfølgning. Det kan i denne sammenhengen nevnes at flertallet i 

Bygland-dommen fant det unødvendig å uttale noe om hvorledes forholdet ville ha vært å bedømme 

«overfor den enkelte kreditor som maatte ha faatt utlegg i eiendommen, ukjent med at 

skjøteinnehaveren ikke var virkelig eier av eiendommen» (dommen s. 982). Det har imidlertid lenge 
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vært enighet om at det ikke er grunnlag for å opprettholde dette forbeholdet. Dersom noen får frem 

dette, bør det betinge et særlig pluss. 

4 VURDERING 

Oppgaven må regnes som vanskelig. Selv om temaet står svært sentralt i pensum og av den grunn må 

forutsettes kjent, fremstår det som krevende å gi en fremstilling av reglene på en korrekt og 

pedagogisk måte. Utfordringen ligger ikke i at stoffet er ukjent, men snarere i at oppgaven nok er stilt 

på en litt uvanlig måte. Dette må sensorene ta høyde for ved sensuren. 

På den annen side fremstår oppgaven som svært godt egnet til å skille mellom kandidatene, og 

sensorene vil få erfare at hele karakterskalaen vil måtte tas i bruk. 

 

Oslo, den 14. mai 2013 
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