
Sensorveiledning jus5860 – Konkurs og panterett 

Eksamensoppgaven er en klassisk praktikum der det legges opp til en drøftelse av 4 

forskjellige tvister. Tvistene har forskjellig vanskelighetsgrad, men hovedspørsmålene ligger i 

kjernen av læringskravene. Kandidatene har 4 timer på å besvare oppgaven, og faktum kan 

nok virke noe overveldende. Enkelte tvister kan (og bør) imidlertid behandles kort og konsist. 

De bedre kandidatene vil neppe havne i tidsnød. Undertegnede har ikke lest noen 

besvarelser, og dersom denne antakelsen er feil, må det tas hensyn til dette ved 

karaktersettingen.  

I Boet mot Olsens Sparebank 

Del 1 reiser i hovedsak to spørsmål. For det første må det vurderes om avtale om 

driftstilbehørspant er gyldig, til tross for at bankens panterett etter avtalen ikke omfatter IT-

systemet. For det andre er det et spørsmål om pantsettelsen kan omstøtes i medhold av 

dekningsloven § 5-7. Disse to hovedspørsmålene kommer tydelig frem av partenes 

anførsler. Det må forventes at alle kandidatene ser og drøfter disse.  

Panteavtalens gyldighet 

Etter læringskravene skal studentene ha god forståelse av «Hovedreglene om pantsettelse», 

og pantsettelse av driftstilbehør er gitt bred omtale i pensumlitteraturen (Skoghøy 2018 side 

55–88). Det bør forventes at studentene raskt finner frem til panteloven § 3-4. Et spørsmål 

som til stadighet blir stilt fra studenter, er hvorvidt det er nødvendig å behandle alle vilkår i en 

bestemmelse, selv der det er klart at disse er oppfylt. Under kurset har mitt svar til 

studentene vært at de raskt bør gå igjennom bestemmelsens vilkår, før de presenterer det 

rettslige tvilsomme. De fleste vil nok følgelig raskt slå fast at Øko-Trans er næringsdrivende, 

og at de aktiva som nevnes i faktum, brukes i næringsvirksomhet, jf. bestemmelsens første 

ledd. 

Noen vil kanskje drøfte om It-systemet rent faktisk kan omfattes av driftstilbehørspantet. 

Naturlig språklig forståelse av ordlyden i panteloven § 3-4 (2) litra a og «annet utstyr» tilsier 

etter mitt skjønn at utstyr til It-systemer som brukes i driften, faller innunder 

driftstilbehørspantet. En slik forståelse finner til en viss grad støtte i forarbeidene der det 

fremgår at driftstilbehør er «slik lausøyre som skal tena drifta eller som elles er til bruk i 

verksemda» (NUT 1970:2 Rådsegn 8 – Om pant side 83).  

Hva som omfattes av driftstilbehørspantet, diskuteres også i pensumlitteraturen, og på side 

61 har Skoghøy, med en henvisning til Brækhus, skrevet følgende: «Alternativet «annet 

utstyr» må derimot omfatte eksemplarer av datamaskinprogrammer som blir benyttet eller er 

bestemt for bruk i virksomheten».  

Det kan neppe forventes at studentene husker løsningen fra teorien, og forstandige 

resonnementer med utgangspunkt i lovtekst, naturlig språklig forståelse av denne, samt 

formålsbetraktninger bør gi god uttelling.  

Når det da kan slås fast at It-systemet er en del av driftstilbehøret, blir spørsmålet om 

panteavtalen er ugyldig i sin helhet, siden dette er holdt utenfor. Enkelte kandidater vil nok 

vise til panteloven § 1-2 (1) om at loven kan fravikes ved avtale «med mindre annet er 

bestemt», samt (2) der det fremgår at panterett bare kan stiftes «hvor dette er hjemlet» i lov. 



Kandidatene bør videre raskt finne frem til panteloven § 3-4 (5), der det fremgår at 

panteretten gjelder «driftstilbehøret i sin helhet, slik det er til enhver tid».  

Naturlig språklig forståelse tilsier at det ikke kan avtales panterett i deler av driftstilbehøret. 

Når det er inngått en panteavtale som er i strid med panteloven, bør hovedregelen være at 

avtalen er ugyldig i sin helhet, jf. panteloven § 1-2 (2). Skoghøy mener imidlertid at dette 

utgangspunktet kan fravikes dersom partene ikke visste bedre, og det dreier seg om mindre 

avvik fra lovens regler (Skoghøy 2018 side 73-74). Det ble gjort et poeng av dette 

synspunktet på kurset, og noen av kandidatene går nok innom dette unntaket. Det fremgår 

imidlertid av faktum at det formuesgodet som er holdt utenfor, er et nyere og avansert It-

system som var av avgjørende betydning for den daglige driften av transportselskapet. Å 

holde et slikt formuesgode utenfor, kan etter mitt skjønn ikke anses som et mindre avvik fra 

lovens utgangspunkt. Til dette kommer det at långiver er en bank, og det bør ikke være tale 

om noen unnskyldelig rettsvillfarelse.  Denne løsningen finner vel også støtte i formålet bak 

vilkåret om tingsinnbegrepspant, nemlig at driftstilbehøret i sin helhet utgjør en funksjonell 

enhet (innst. O. nr. 19 (1979-1980) side 12).  

Faktum legger etter mitt skjønn ikke opp til en drøftelse av panteloven § 3-4 (5) siste 

punktum. En lengre drøftelse av om Øko-Trans består av flere avdelinger som er 

driftsmessig adskilt, blir følgelig feilslått. De som kort får frem at vilkåret her ikke er oppfylt, 

bør derimot honoreres.  

Omstøtelse etter dekningsloven § 5-7 

Faktum legger temmelig klart opp til en drøftelse av om bankens panterett kan omstøtes 

etter § 5-7. Dersom kandidatene kom til at panteavtalen er ugyldig, bør dette drøftes 

subsidiært. Etter læringskravene skal studentene ha god forståelse av reglene om 

omstøtelse. Dekningsloven § 5-7 behandles i pensumlitteraturen i Andenæs (2009) på side 

335–346.  

Kandidatene bør kort bemerke at vi er innenfor 3-månedersfristen. Videre bør det slås fast at 

gjelden ble pådratt da den ble utbetalt (Andenæs side 336), den 15. april 2019, og at vilkåret 

i (1) bokstav a er oppfylt. Det fremgår av faktum at pantet ikke ble tinglyst før tre dager 

senere, den 18. april som følge av at banken ville vente med å registrere pantet til nytt styre 

var registrert. Faktum legger følgelig opp til en drøftelse av om rettsvernet ble brakt i orden 

«uten unødig opphold», jf. bokstav b. 

Problemstillingen er kort omtalt av Andenæs på side 341 i pensumlitteraturen. Naturlig 

språklig forståelse av ordlyden legger opp til en temmelig streng vurdering, der bare 

nødvendige utsettelser godtas. Formålet bak bestemmelsen er blant annet å motvirke 

svikaktig antedatering av stiftelsestidspunktet for panteretten. Det er ingen ting i faktum som 

skulle tilsi at dette formålet treffer i denne saken. Ordlyden er imidlertid objektivt utformet, og 

bestemmelsen inneholder ingen «ordinærreservasjon».  

I forarbeidene fremgår det at bestemmelsen rammer tilfellene hvor panteretten er avtalt i 

forbindelse med gjeldsstiftelsen, men hvor «man av en eller annen grunn har vært sent ute 

med å etablere rettsvernet» (NOU 1972:20 side 294). Som eksempel på saklig opphold 

nevner forarbeidene, så vel som Andenæs, normal ekspedisjonstid. At det tar noen dager før 

rettsvernet er brakt i orden på grunn av helligdager eller postgang, bør anses som 

akseptabelt. I nærværende sak er det imidlertid forhold på bankens hånd som fører til at 

rettsvernet ikke kommer i stand med en gang. Dette kan tilsi at pantet kan omstøtes.  



Konklusjonen her er ikke avgjørende, og begge løsninger bør nok godtas, sett hen til at det 

er tale om en kortere utsettelse på bare 3 dager.  

II Boet mot Nor-Pakk 

Del 2 omhandler konkursboets beslagsrett. Det fremgår av faktum at Ås forut for konkursen 

hadde inngått muntlig avtale med Nor-Pakk om å kjøpe maskinen. Tvisten kan betegnes som 

en hjemmelskonflikt der H er Nor-Pakk, A er Øko-Trans og B er konkursboet. Det som skiller 

nærværende sak fra de «klassiske» stansingsrettstilfellene, er at formuesgodet i denne 

saken allerede er hos konkursdebitor på beslagstidspunktet. Om disse situasjonene skriver 

Andenæs følgende «Kjøpet fullbyrdes i slike tilfelle i og med avtalen, og stansingsretten får 

dermed ingen betydning» (side 192). Det avgjørende er vel om transaksjonen har kommet så 

langt at formuesgode nå «tilhører» konkursdebitor i relasjon til dekningsloven § 2-2. Det 

fremgår av faktum at Nor-Pakk tilbød Øko-Trans å kjøpe maskinen, og Øko-Trans aksepterte 

tilbudet. Videre ble det avtalt at Øko-Trans ikke trengte å betale før flere måneder senere. 

Etter mitt skjønn er det inngått bindende avtale om salg, og Nor-Pakk bør anses som en 

usikret kreditor hva gjelder kjøpesummen.  

Noen kandidater vil kanskje peke på at Nor-Pakk kunne sikret sitt krav på kjøpesummen med 

salgspant, jf. panteloven § 3-17, og at de selv bør bærer risikoen når de ikke gjør dette. De 

som får frem dette, ser sammenhengen og bør honoreres.  

De som derimot vektlegger at Ås er legitimert som eier, bør trekkes.  

III Printza mot boet 

Del 3 omhandler Printza sin rett til å motregne. Det kreves god forståelse av reglene om 

motregning, og temaet behandles på side 226–240 i pensumlitteraturen (Andenæs 2009). 

Motfordringen Printza ønsker å benytte til motregning, er verdien av det forhåndsbetalte 

transportoppdraget på 60 000 kr. Hovedfordringen er Øko-Trans, nå boets, krav på å få 

tilbakebetalt lånebeløpet på 100 000 kr.  

Kandidatene bør raskt finne frem til hovedregelen om motregning i dekningsloven § 8-1. Av 

første ledd fremgår det at den som har en fordring mot skyldneren, kan benytte denne til 

motregning, og i teorien er det tatt til orde for at motfordringen må være en dividendefordring. 

Slik faktum er utformet, vil nok noen kandidater komme til at kravet på transporttjenester kan 

omgjøres til en pengefordring etter dekningsloven § 6-4. Andre vil muligens gå veien om 7-7 

(2) siste punktum, der det fremgår at den annen part bare har krav på dividende av ytt 

pengeytelse. Når verdien på skyldnerens ytelse, og forskuddsbetalingen til Printza er den 

samme, får ikke fremgangsmåten betydning. Det sentrale som kandidatene bør få frem, er at 

Printza har en fordring som kan meldes i boet, jf. 8-1 (1) sml. § 6-1.  

Dernest må det drøftes om fordringens beskaffenhet utelukker motregning, jf. dekningsloven 

§ 8-1(2). Kandidatene bør få frem at utgangspunktet om at motregningsretten er den samme 

i konkurs, som utenfor konkurs. Videre bør de få frem at utgangspunktet fravikes i 2. 

punktum der det fremgår at motregning allikevel kan skje til tross for at kravene ikke var 

komputable. Dette gjelder bare så fremt det er motfordringen som går ut på annet enn 

penger.  

På side 233 i pensumlitteraturen eksemplifiserer Andenæs dekningsloven § 8-1 (2) 2. 

punktum slik: «Fordringshaveren har f. eks forskuddsbetalt varer som skal leveres av 



konkursskyldneren, og kan benytte fordringen på varene til motregning overfor boets fordring 

på tilbakebetaling av pengelån som skyldneren har ytet fordringshaveren».  

I nærværende sak gikk motfordringen ut på transporttjenester tilsvarende 60 000 kr, og etter 

andre punktum utelukker ikke dette motregning. De av kandidatene som får frem at denne 

utvidelsen av motregningsretten i konkurs, har sammenheng med at alle fordringer mot 

skyldneren som går ut på annet enn penger, skal omregnes til dividendefordringer etter 

dekningsloven § 6-4, bør få et pluss.   

Slik jeg forstår faktum forfalt lånet til betaling da konkursboet krevde lånet innfridd, mens 

motfordringen ennå ikke var forfalt ved åpningen av bobehandlingen. Selv om motfordringen 

ikke er forfalt, kan det motregnes i konkurs, etter dekningsloven § 8-1 (2) andre punktum.  

Også her utvides altså motregningsretten ved konkurs.   

Faktum legger til en viss grad opp til noen korte bemerkninger knyttet til at motregningsretten 

utvides i konkurs. Det må være i orden at kandidatene sier noe kort om dette, men lengre 

teoretiske utgreiinger uten forankring til drøftelse av tvisten i faktum, bør føre til trekk. 

IV Hagens Blomster mot boet 

Del 4 gjelder boets ansvar for mislighold etter inntreden i skyldnerens løpende avtaler. Etter 

dekningsloven § 7-4 blir boet forpliktet på avtalens vilkår. Dette innebærer at 

erstatningsansvar som pådras etter boets inntreden, må anses som en massefordring etter 

dekningsloven § 9-2 (1) nr. 3. Denne delen må anses som enkel, og problemstillingen har 

karakter av å være et kontrollspørsmål.  

 

 


