
Moment til eksamensoppgåve våren 2015 i JUS5860 Konkurs- og panterett 

1 Hevingsretten 

Konkursbuet krev syklane utlevert «uten betaling, eller iallfall uten å betale mer enn 

dividende av kjøpesummen». Grunnlaget for dette kravet er beslagsretten (dekningslova 

§ 2-2). Eit krav på utbetaling utan dividende kan kort forkastast. 

Motsegna frå seljaren er at hevingsretten etter dekningslova § 7-7 andre ledd ikkje er gått tapt. 

Dette blir ofte drøfta under synsvinkelen stansingsrett (dekningslova § 7-2 og kjøpslova § 61), 

noko som sjølvsagt er fullt akseptabelt. 

Det første spørsmålet blir dermed om syklane ved konkursopninga var «levert» etter 

dekningslova § 7-7 andre ledd. I dekningslova § 7-2 er det tilsvarande uttrykket «overgitt», og 

i kjøpslova § 54 fjerde ledd heiter det «overtatt». Innhaldet må reknast å vera det same for alle 

desse tre uttrykka, og utgangspunktet kan godt takast i kjøpslova, utan at det er avgjerande. 

Buet gjer gjeldande at varene vart overtekne i Bath. Oppgåva opplyser om at ein «utsendt 

ansatt» hos kjøparen kontrollerte pakkinga. Dette talar for at kjøparen ikkje tok over 

kontrollen med syklane, og at dei i Bath vart overleverte frå seljaren til ein sjølvstendig 

transportør. 

Oppfatninga er at hevingsretten ikkje er tapt så lenge tingen er hos ein sjølvstendig 

transportør, heller ikkje om transporten er bestilt av kjøparen. Formuleringane i dekningslova 

§ 7-2 og kjøpslova § 61 gjev stønad for dette synet. I hovudlitteraturen for valemnet går 

synspunktet fram av ei setning hos Mads Henry Andenæs (Konkurs, 3. utg. 2009, s. 189). 

Kandidatane skal kjenne hovudregelen også ut frå forkunnskapskrava (tredje året i 

masterstudiet eller fag som gjev grunnlag for fritak). Til dømes skriv Thor Falkanger og Aage 

Thor Falkanger (Tingsrett, 7. utg. 2013, s. 714–716) at tingen ikkje er overgjeven til kjøparen 

så lenge tingen er hos sjølvstendig transportør, utan at poenget med bestilling frå kjøpar er 

særleg nemnt. Tilsvarande gjeld for framstillinga i Kåre Lilleholt, Allmenn formuerett (2012) 

s. 285–286. Sjå elles om spørsmålet Svante O. Johanssen, Stoppningsrätt under godstransport 

(2001) s. 342 (ei framstilling som kandidatane ikkje kan ventast å kjenne). 

Av oppgåva går det litt indirekte fram at det er eit samanfall mellom speditøroppgåver og 

transport i dette tilfellet. Tap av hevingsretten der tingen er hos speditør, kan måtte avgjerast 

nokså konkret med utgangspunkt i avtalen mellom speditør og kjøpar (sjå Johansson s.  367–

368), men dette er spørsmål som ikkje er omtala i litteraturen for faget, og som studentane 

ikkje har føresetnader for å ha kunnskapar om frå før. 

Om nokon skulle leggje avgjerande vekt på at transporten er bestilt av kjøpar, må det 

godtakast, litt avhengig av grunngjevinga. At alle skal ha merka seg den eine setninga hos 

Andenæs, er mykje forlangt. Poenget har vore godt framme i undervisninga. 

Buet gjer gjeldande at hevingsretten er tapt fordi det kjem av eit forsettleg kontraktsbrot når 

syklane ikkje er overtekne før konkursopninga. Grunnlag for eit slikt synspunkt synest 

vanskeleg å finne. Formuleringa i dekningslova § 7-7 andre ledd viser berre til den faktiske 

overtakinga. Om hevingsrett kan utøvast etter overtaking der kjøparen rettsstridig har teke 

over tingen, har vore drøfta, men – så vidt eg kjenner til – ikkje den situasjonen vi har her. 

Kandidatane bør drøfte spørsmålet, og eit synspunkt om at kontraktsbrotet bør avskjera 

hevingsretten, bør godtakast. Dermed må det drøftast om det var eit kontraktsbrot å stanse 
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utleveringa (spørsmålet blir subsidiært for dei som meiner at kontraktsbrotet ikkje har noko å 

seie i denne samanhengen). Vilkåra i kjøpslova § 61 første ledd om kjøparens «handlemåte» 

eller vesentleg svikt i kjøparens økonomi synest ikkje vera oppfylte. Mange drøftar 

overtakingstidspunktet i tilknyting til spørsmålet om stansinga var rettkomen, og det må 

godtakast. 

2 Kan buet krevje å få gå inn i avtalen? 

Ut frå oppgåveteksten er det ikkje heilt klårt om buet krev å få gå inn i avtalen, men i og med 

at det er referert ei motsegn frå seljar om at buet ikkje kan gå inn, må det i alle tilfelle 

godtakast at spørsmålet blir drøfta. Kandidatane bør få fram at buet i tilfelle må betale 

kjøpesummen fullt, og at buets refererte krav ikkje svarar til eit krav om å gå inn i avtalen. 

Vilkåra etter dekningslova § 7-3 synest oppfylte, og drøftinga av dei bør ikkje bli for 

omfattande. Nokre kandidatar tek med ei drøfting av heving på grunn av mishald som ikkje 

står i direkte samanheng med insolvensen (dekningslova § 7-7 første ledd). Det må godtakast, 

men heller ikkje den drøftinga bør ta for stor plass (vilkåret er neppe oppfylt). 

3 Hindrar varelagerpantet beslag 

Seljar gjer gjeldande at buet ikkje kan ta beslag i varene fordi beslaget berre vil vera til glede 

for varelagerpanthavaren. Synspunktet bør nokså kort forkastast. Ei utviding av hevingsretten 

på dette grunnlaget ville blir eit alvorleg innhogg i varelagerpanteretten, og noko grunnlag for 

synspunktet finst ikkje. 

4 Spørsmålet om konkursforordninga 

Dette må reknast som eit kontrollspørsmål. Kandidatane skal vita at konkursforordninga ikkje 

gjeld for norsk rett. Vidare skal dei vita at godkjenning av ein utanlandsk konkurs i tilfelle må 

byggje på overeinskomst med vedkomande stat (kkl. § 161). Den spissfindige kan koma til å 

tenkje på at spørsmålet strengt teke omfattar også konkurs opna i Finland eller Sverige, slik at 

den nordiske konkurskonvensjonen kan koma inn, men det kan ikkje krevjast at nokon skal 

sjå det poenget. Nokre vil vise til Rt. 2013 s. 556 Vulcano for å underbyggje at utanlandsk 

konkurs ikkje er godkjend her i landet. 

Omfattande omtale av forordninga kan ikkje krevjast, men det bør heller ikkje trekkje ned at 

kandidatar har med litt meir enn det som trengst. 

5 Bedømminga 

Kandidatane vil nok streve litt med å få ein god struktur på oppgåvesvaret ut frå det som er 

gjort gjeldande av partane. I bedømminga må det leggjast mest vekt på om kandidaten har 

kontroll på dei grunnleggjande reglane og er i stand til å drøfte dei spørsmåla som ikkje er 

direkte omhandla i litteraturen. 

 


