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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

VÅR 2014 

Dato: mandag 28. april 2014 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

JUS5860 – Konkurs- og patentrett 

Oppgave 1: 

Konkurs ble åpnet 4. februar 2014 i Kain Salat AS (Kain) etter oppbud som kom inn til retten 

dagen før. Bostyreren ville omstøte en betaling på 500 000 kroner fra Kain til Abel Hagemaskiner 

AS (Abel) som skjedde i mai 2013. Bostyreren bygde omstøtelseskravet på dekningsloven § 5-5. 

Betalingen var restoppgjør for et vanningsanlegg som Kain hadde kjøpt fra Abel i januar 2012. Hele 

kjøpesummen skulle ha vært betalt i februar 2012, og av kjøpsavtalen gikk det fram at Abel var 

«eier av anlegget til det er betalt». Eva Frukt og Grønt AS eide alle aksjene i både Kain og Abel. 

Økonomien i Kain sviktet fullstendig sommeren 2013, da hele agurkproduksjonen gikk tapt på grunn av 

infiserte støttepinner. Omsetningen i selskapet var på om lag 10 millioner i 2012, hovedsakelig salg av 

agurk. Brutto aktiva i regnskapet per 31. desember 2012 var på om lag 15 millioner kroner og egenkapitalen 

på om lag 300 000 kroner. Likviditeten i selskapet utviklet seg normalt fram til sommeren 2013. Fra 

årsskiftet og fram til april 2013 lå saldoen på driftskontoen på mellom 1 og 2 millioner kroner i pluss. Ut 

over våren og sommeren var saldoen som normalt – og planlagt – på tilsvarende beløp i minus, og 

selskapet trakk på kassakreditten, som hadde en ramme på 3 millioner kroner. Normalt ville agurksalget ha 

gitt positiv saldo igjen i september, men det slo altså ikke til i 2013. 

Abel motsatte seg omstøtelse. Kravet var sikret med pant, og dette måtte i seg selv være nok til at 

omstøtelse ikke kunne skje. Dessuten var Kain utvilsomt solvent da betalingen skjedde. I alle tilfeller var det 

tale om en betaling som var for liten til å kunne omstøtes. 

Bostyreren gikk med på at Kain kunne gjøre opp for seg og hadde positiv egenkapital fram til sommeren 

2013, men når det viste seg at økonomien ikke var god nok til å stå imot en svikt i produksjonen, var 

vilkårene for omstøtelse oppfylt, mente hun. Eventuell pantesikring måtte man her se bort fra, etter 

bostyrerens oppfatning, enda vanningsanlegget hadde en verdi som var høyere enn restkjøpesummen. 

Drøft og avgjør rettsspørsmålene, både prinsipale og subsidiære. Legg til grunn at det ikke oppstår spørsmål 

rundt panteloven § 3-18 eller § 3-19. 
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Oppgave 2: 

Et franskregistrert aksjeselskap har en registrert filial i Norge, men det meste av virksomheten blir drevet 

fra Frankrike. Det blir åpnet konkurs i Frankrike i selskapet. Et norsk bilverksted har en av filialens lastebiler 

inne til reparasjon, og ved konkursåpningen er reparasjonskostnadene kommet opp i 200 000 kroner. Kan 

bilverkstedet oppnå dekning i lastebilen for kravet, og i tilfelle på hvilket grunnlag? Kan en norsk leverandør 

med krav mot selskapet for leverte varer oppnå dekning i lastebilen? Grunngi svaret. 

 

Begge oppgaver skal besvares. 

 

 

 
*** 

Sensuren faller 19. mai 2014 klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 95 00. 

Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke etter sensur. 

Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med infosenteret. 

Klagefristen er tre uker etter sensur. 

 

Oslo, 28.04.2013 


