
Sensorveiledning jus5860 – Konkurs og panterett 

 

Eksamensoppgaven består av 3 deler med flere underspørsmål. Det er fortrinnsvis oppgave 2 med 

dens problemstillinger som byr på større drøftelser og således utgjør hovedoppgavene i 

eksamensoppgavene. Enkelte studenter kan ha opplevd tidspress, men studentene forventes å ha 

lest gjennom eksamensoppgaven og ha identifisert de oppgaver som trenger mer drøftelser. De 

studenter som grunnet tidspress har kuttet i oppgave 2 bør trekkes. Dersom det fremstår som om 

flere studenter ser ut til ikke hatt tid til å fullføre oppgavene bør sensorene ta høyde for dette Del 1 

og 3 synes ikke å by på særlige problemer og studentene forventes å svare kort og presist på disse.  

Oppgave 1 

Spørsmål 1 

Oppgaven er en praktikumsoppgave som omhandler spørsmålet om vilkårene for å åpne konkurs er 

tilstede. Studentene skal ha god kunnskap om insolvensbegrepet og dets betydning etter 

læringskravene, og de forventes å ha god forståelse for begrepene illikviditet og insuffisiens. 

Problematikken er behandlet av Andenæs i pensumlitteraturen på side 60 flg. Studentene må kunne 

vurdere de juridiske sider av begrepene opp mot faktum. Oppgaven bør ikke by på særlige problemer 

og studentene forventes å både drøfte hvorvidt betalingsmisligholdet er forbigående samt hvorvidt 

maskinene i Finland skal medregnes i skyldners aktiva.  

Spørsmål 2 

Spørsmålet er formulert som en kort teorioppgave. Formatet er muligens noe uvant for studentene. 

Studentene forventes å kunne svare kort på hvorfor konkurs bare kan åpnes når skylder er insolvent. 

Spørsmålet er ikke underlagt noen særskilt drøftelse i pensumlitteraturen, men Andenæs skriver kort 

på side 66 at det er lovgivers vilje at konkurs bør forbeholdes de tilfeller der det ikke er nok til alle. 

Noen inngående redegjørelse av alle hensynene bak konkursinstituttet er ikke nødvendig her, det vil i 

alle tilfeller kunne komme i eksamensoppgavens del 3. I besvarelsene bør det vises kort til at et av 

hovedhensynene bak konkursinstituttet er å ivareta kreditorfelleskapet, og sette dette opp mot 

kreditorenes mulighet til innfordring utenfor konkursbehandling. Noen studenter vil nok også påpeke 

at konkursbehandlingen er inngripende både for skyldneren og dennes suksessorer og at dette tilsier 

at de virkemidlene som kan anvendes under konkursbehandlingen bør forbeholdes de situasjoner 

der kreditorenes interesser ikke kan ivaretas tilfredsstillende på andre måter. De som får frem dette 

bør honoreres Oppgavens er trolig ikke tilstrekkelig til å skille de gode kandidater, men studenter 

som ikke har forstått de overordnede prinsipper bak konkursinstituttet bør trekkes.  

 

Oppgave 2 

Oppgaven er en praktikumsoppgave som omhandler konkursboets rett til å tre inn i avtaler, 

kontraktsmotparts mulighet til å komme ut av gjensidig bebyrdende avtaler og virkningen av boets 

inntreden.  

Oppgaven omhandler inntreden i en lisensavtale med konkurranseklausuler, 

forretningshemmeligheter og avtalebestemmelser om oppsigelse ved konkurs. Også denne delen av 

eksamen ligger i utgangspunktet i kjernen av læringskravene i det studentene skal ha god kunnskap 

om bobehandlingens innvirkning på skyldnerens kontraktsforhold. De konkrete spørsmål som 



oppgaven reiser er imidlertid ikke undergitt særskilte drøftelser i pensum. Hovedregelen og 

utgangspunktene om boets rett til inntreden skyldners kontrakter behandles av Andenæs i 

pensumlittaraturen på side 209 flg. Og dekningsloven § 7-12 behandles kort på side 198-199, men da 

i relasjon til medkontrahentens stansingsrett. Spørsmålet om man kan gjøre unntak fra 

dekningsloven § 7-12 med bakgrunn i §§ 7-1 og/eller 7-3 er ikke problematisert eller omtalt i teorien 

og det må man ta høyde for i sensuren. 

Studentene forventes i alle tilfeller å kunne identifisere problemstillingene.  

Oppgaven vil kunne gi studentene mulighet til å drøfte boets rett til å tre inn i kontrakter. Den vil 

videre gi studentene mulighet til å drøfte og vise innsikt i virkningene av boets inntreden. Studentene 

skal ha god forståelse for dette. Studentene forventes å både drøfte dekningsloven § 7-3 første og 

annet ledd og § 7-4.  

Studentene forventes også å kunne drøfte spørsmålene tilknyttet forpliktelsen til å betale royalty for 

både varer produsert før og etter konkursåpning samt royalty av varer liggende på lager som selges 

fra boet. De studenter som ikke drøfter § 7-12 må trekkes for dette. Studenter som ser alle sider av 

drøftelsen bør honoreres for dette.  

Oppgaven åpner også opp for at studentene kan drøfte boets rett til å videreselge lisensavtalen så 

vel som den ferdigproduserte smøringen, hovedgrunnen for at boet faktisk trer inn. Studentene 

forventes å drøfte boets rett til å videreselge lisensavtalen. Det er flere bestemmelse i lovverket som 

begrenser retten til overdragelse av lisensavtaler (varemerkeloven, designloven, patentlover og 

åndsverkloven) som omhandler begrensninger i overdragelse av lisensavtaler. De studenter som 

kjenner til disse og henter momenter for bakgrunnen for reglene  (lojalitet, hemmelighold og tillit) og 

drøfter dette opp mot faktum bør honoreres for dette.  Denne del av oppgaven forventes å kunne 

skille de gode kandidater fra hverandre. Svaret på problemstillingene som oppgaven legger opp til en 

drøftelse av er ikke gitt, og også her bør det være rom for å konkludere i begge retninger.  

 

Oppgave 3 

Etter læringskravene skal studentene ha god kunnskap om hovedreglene i panteretten og 
panterettens karakter og hovedtrekk. Formålet bak panteretten behandles i pensumlitteraturen av 
Skoghøy på side 19 flg. Konkursinstituttets karakter og begrunnelse behandles av Andenæs i 
pensumlitteraturen på side 10 flg. Den særskilte problemstillingen oppgave 3 legger opp til er 
imidlertid ikke undergitt noen drøftelse i pensumlitteraturen, men det må forventes at studentene 
ser sammenhengen i faget. 

 

Alle studenter forventes å kunne skrive om formålet og vise god forståelse for dette. Det forventes 

ikke at studentene svarer langt på denne oppgaven men at de viser forståelse bak både panteretten 

og konkursretten. Studenter som ikke får frem de overordnende formål bør trekkes. Studentene bør 

få frem at formålet med panteretten er å skape tilgang til kreditt. Noen vil kanskje stille seg undrene 

til om panteretten er kredittskapende eller om den heller er kredittkanaliserende. Dette kan gjerne 

problematiseres kort, men lovgivers begrunnelse bak å åpne for en stadig videre adgang til å 

pantsette formuesgoder må anses godt kjent, nemlig ønsket om å gi tilgang til kreditt.  

Videre bør studentene finne frem til de bærende hensyn bak konkurs og bobehandlingen, før det 

vurderes hvorvidt disse formålene kan nås dersom alle konkursdebitors formuesgoder er pantsatt 

fullt ut slik at det ikke er midler igjen til å gjennomføre en forsvarlig bobehandling.     



En beskrivelse av hvordan situasjonen konkret har påvirket undervisningen i det aktuelle faget:  
 
Det har ikke vært avholdt fysiske forelesninger i faget i år. På grunn av personvern var det ikke mulig 
å gjøre opptak av digitale kurs dersom studenten skulle delta. Undervisningen ble følgelig todelt der 
en del bestod av forelesningsfilmer spilt inn på kontoret. Den andre delen bestod av digitale 
studentmøter. I filmene ble emnene som fremgår av læringskravene gjennomgått. I tillegg spilte jeg 
inn filmer med oppgavegjennomgang av både småoppgaver og tidligere eksamensoppgaver. I 
oppgavegjennomganen repeterte jeg emnene som var gjennomgått tidligere i forelesningsfilmene. 
Filmene ble publisert fortløpende i henhold til timeplanen og studentene har hatt fri tilgang til disse 
frem til eksamen.  
 
Videre ble det avholdt  digitale studentmøter der det ble gjennomgått oppgaver "live" som 
studentene skulle ha forberedt seg på. Dette fungerte som ordinære kurs der studentene deltok i 
diskusjonen. Her fikk de også mulighet til å stille spørsmål til det som var gjennomgått tidligere. Det 
ble ikke gjort opptak av disse møtene. Studentmøtene var spredd utover forelesningsrekken. 
Forelesningsrekken ble avsluttet med en dobbelttime med digitalt studentmøte avholdt av professor 
Røsæg. Til sammen var  5 timer "live" studentmøter, resterende 15 timer var forelesningsopptak. 
Studentene ble tidlig oppfordret til å ha lav terskel for stille spørsmål per e-post/zoom. Noe flere 
gjorde.  
 

Pandemien har gjort den generelle studiesituasjonen svært krevende dette semestret. 

Karaktersettingen skal ta hensyn til dette. Enhver tvil om karakteren skal falle ut til kandidatens 

fordel. 

 

 


