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1 Innledning 
1.1 Tema og problemstilling 
I denne oppgaven skal jeg ta for meg spørsmålet om en kjøper av en fast eiendom, som ikke 
har tinglyst ervervet og derfor mangler rettsvern, kan kreve dividende dersom selgeren går 
konkurs og boet benytter beslagsretten, og følgelig utsletter kjøperens ervervede rett til eien-
dommen.  
 
Ved kjøp av fast eiendom må kjøperen, for å sikre sin eiendomsrett mot selgerens kreditorer i 
tilfelle konkurs, sørge for at overdragelsen tinglyses «senest dagen før konkursåpningen», jf. 
tgl. § 23. Dette innebærer at dersom overdragelsen tinglyses samme dag som konkurs åpnes 
eller senere, vil selgers konkursbo ha rett til å ta beslag i eiendommen. 
 
I en situasjon der en eiendomskjøper ikke har rettsvern for sitt erverv, og boet benytter be-
slagsretten, vil kjøperens rett til hans faste eiendom utslettes. I denne sammenheng oppstår det 
spørsmål om han vil ha rett til å melde fordring som dividendefordring i selgerens konkursbo. 
Og hvis kjøperen kan melde en slik dividendefordring i selgers konkursbo, blir neste spørsmål 
hvordan fordringen nærmere skal beregnes: skal den svare til kjøpesummen eller eiendom-
mens verdi på beslagstidspunktet?  
 
For å illustrere problemstillingens praktiske betydning vil jeg i det følgende gi en kortfattet 
fremstilling av saksforholdet i HR-2017-33-A (Sønnichsen-dommen), der kjøperen manglet 
rettsvern og selgers konkursbo tok beslag i eiendommen.  
 
Saken gjaldt spørsmålet om eiendomsoverføring ved selskapsrettslig fisjon omfattes av be-
grepet «rett som er stiftet ved avtale» i tgl. § 23.1. Sønnichsen AS («Sønnichsen») gikk kon-
kurs flere år etter at Forusstranda Næringspark AS («Forusstranda») hadde ervervet eien-
domsrett til faste eiendommer som Sønnichsen tidligere var eier av. Ervervene var ikke ting-
lyst fordi Forusstranda ønsket å spare dokumentavgift, og grunnbokshjemmelen for de om-
stridte eiendommene lå derfor fremdeles hos Sønnichsen. Dersom eiendomsoverføring ved 
selskapsrettslig fisjon omfattes av begrepet «rett som er stiftet ved avtale», ville det innebære 
at Forusstranda manglet rettsvern for sitt erverv, og at Sønnichsens konkursbo kunne ta beslag 
i eiendommene. 
 
Høyesterett kom til at overføring ved fisjon måtte omfattes av begrepet «rett som er stiftet ved 
avtale» i tgl. § 23, og at boet derfor kunne ta beslag i de aktuelle eiendommene.  
 

                                                
1 Saken reiste også andre rettslige spørsmål, men det avgrenses i det følgende mot å gå nærmere inn på disse.  
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Det var ikke gjenstand for prøving i saken hvordan eiendomskjøperens stilling i etterkant av 
ekstinksjonen er, og Høyesterett gikk heller ikke inn på dette. Heller ikke i andre saker der 
selgers konkursbo har fått medhold i at det kan ta beslag i en eiendomskjøpers ervervede ei-
endomsrett har dette, så vidt jeg vet, vært gjenstand for prøving.  
 
Om eiendomskjøperen kan kreve dividende i selgerens konkursbo, og hvordan dette kravet 
eventuelt skal beregnes er det som er temaet for denne oppgaven.  
 
Dersom eiendomskjøperen ikke skulle ha rett til å melde dividendekrav i selgers konkursbo, 
oppstår i tillegg spørsmålet om hva som skal gjøres med de midlene som overstiger det kredi-
torene har krav på. Konkurslovens regel er at verdien som er igjen etter at fordringshaverne 
har fått dekning skulle overføres til konkursdebitor, jf. kkl. § 136. Men vil det være et rimelig 
resultat at konkursdebitor skal kunne tjene penger på bekostning av eiendomskjøperen?  
 
1.2 Avklaringer 
Når en person eller et selskap går konkurs, vil kjennelsen om å åpne konkurs innebære at det 
oppstår et konkursbo, som er et eget rettssubjekt.2 For at det skal kunne åpnes konkurs hos 
skylderen er det et vilkår at skyldneren er insolvent, jf. kkl. §§ 60 og 61. At skyldneren er 
insolvent innebærer at han er mer enn forbigående illikvid og insuffisient. Skyldneren har da 
ikke midler til å oppfylle sine forpliktelser etterhvert som de forfaller, og vil heller ikke ha 
tilstrekkelige midler dersom han får tid til å realisere eiendelene sine.  
 
Konkursboets primære oppgave er å fordele skyldnerens gjenværende aktiva mellom kon-
kursdebitors fordringshavere. Først dekkes massefordringer, som er uttømmende regnet opp i 
deknl. § 9-23. Deretter dekkes dividendefordringer, som er fordringer som har krav på for-
holdsmessig dekning etter sin prioritet i skyldnerens bo4. Fordringer som det kan kreves divi-
dende av må være «oppstått» før åpningen av bobehandlingen, jf. deknl § 6-1. Krav som går 
ut på annet enn penger gjøres om til pengekrav, jf. deknl. § 6-4.  
 
Det oppnevnes en bostyrer for konkursboet, som skal «vareta fordringshavernes felles interes-
se overfor den enkelte fordringshaver og overfor tredjeperson», jf. kkl. § 85. I tillegg kan et 
kreditorutvalg på fra ett til tre medlemmer oppnevnes av retten dersom boets størrelse eller 
vanskelighetsgrad eller forholdene for øvrig tilsier det. Sammen med bostyrer utgjør kreditor-
utvalget bostyret, jf. kkl. § 83. Der det er opprettet kreditorutvalg skal bostyreren i alle spørs-

                                                
2 Andenæs (2009) s. 21. 
3 Andenæs (2009) s. 386 
4 Andenæs (2009) s.391 
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mål av «vesentlig betydning» så vidt mulig treffe sin beslutning i samråd med kreditorutval-
get, jf. kkl. § 85 annet ledd.  
 
Når eiendomskjøperen mangler rettsvern overfor selgers konkursbo, er det som nevnt fordi 
han ikke har tinglyst sitt erverv «senest dagen før konkursåpningen», jf. tgl. § 23. Hva tingly-
sing innebærer er ikke definert i tinglysingsloven, men det ble i § 1 i utkast til ny tinglysings-
lov gitt en sammenfatning som dekkende beskriver hva tinglysing innebærer. Tinglysing er 
«offentlig registrering av dokumenter for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som dokumentene 
inneholder», og er «uten betydning for rettsstiftelsens gyldighet mellom partene»5. 
 
Dersom selgeren går konkurs før kjøperen har tinglyst sitt erverv, vil kjøperen ikke ha retts-
vern. Det innebærer at selgerens konkursbo kan ekstingvere kjøperens rett, som vil si at kjø-
perens rett utslettes. I det følgende vil jeg benytte begrepet kreditorekstinksjon for de tilfelle-
ne der konkursboet benytter sin beslagsrett, slik at kjøperens rett til eiendommen utslettes.  
 
I den dynamiske tingsretten skilles det mellom dobbeltsuksesjonskonflikter og hjemmels-
mannskonflikter. En hjemmelsmannskonflikt er der A, som er en fysisk eller juridisk person, 
tilsynelatende eller reelt utleder en rett fra hjemmelspersonen H. De som utleder sin rett fra A 
er As suksessorer S, og den siste suksessoren B. Konflikten vil i en hjemmelsmannskonflikt 
stå mellom H og B. En dobbeltsuksesjonskonflikt er der A har disponert over en eiendel flere 
ganger, slik at konflikten står mellom S og B. Konkursboets beslag av kjøperens eiendom vil 
være en slik dobbeltsuksesjonskonflikt, der konkursboet er B, selgeren er A og kjøperen er S. 
Jeg legger til grunn for denne oppgaven at konkursboet (B) har rett til å beslaglegge eien-
dommen fra kjøperen (S), altså at dobbeltsuksesjonskonflikten er løst i favør av boet.  
 
Alle reglene jeg viser til i den følgende drøftelsen gjelder ved konkurs. For dekningsloven 
kapittel 2 følger dette av lovens § 2-1, for dekningsloven kapittel 5 følger dette av lovens § 5-
1, og for dekningsloven kapittel 7 følger dette av avhl. § 6-3.  
 
1.3 Avgrensninger 
Jeg har valgt å avgrense oppgaven mot andre grunnlag for dividendekrav enn tilfeller der til-
fellene der konkursboet beslaglegger en eiendom som reelt sett eies av kjøperen som følge av 
at kjøperen ikke har rettsvern. Fordi oppgaven handler om eiendomskjøperens rett til dividen-
de vil jeg ikke behandle kreditorekstinksjon fra enkeltforfølgende kreditorer da det i slike til-

                                                
5 Jf. NOU 1982:17 s. 69. Selv om loven ikke ble vedtatt, gir sammenfatningen en dekkende beskrivelse av hva 

tinglysing er. 
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feller ikke vil være tale om noen dividende. Dette innebærer at jeg også avgrenser mot kredi-
torekstinksjon fra enkeltforfølgende kreditorer (utleggskreditorer), sml. tgl. § 20 tredje ledd.  
 
Avgrensningene er gjort av hensyn til oppgavens omfang. Jeg har valgt å begrense oppgaven 
til å gjelde der boet griper inn i eiendomsrett, og avgrenser derfor oppgaven mot andre rettig-
heter avtalemotparten kan ha ervervet og som mangler rettsvern overfor boet, som for eksem-
pel panterett og bruksrett6.  
 
I ekstinksjonstilfellene er det ulike regler for ulike formuesgoder, og det ville bli for omfat-
tende å gi en gjennomgang av reglene alle typer formuesgoder. Jeg har derfor valgt bare å 
behandle tilfeller der selgers konkursbo griper inn i kjøperens rettigheter til fast eiendom, og 
avgrenser dermed mot andre formuesgoder enn fast eiendom. Bakgrunnen for dette er at 
manglende rettsvern særlig er aktuelt for fast eiendom, der tinglysing i flere tilfeller unnlates 
på bakgrunn av et ønske om å spare dokumentavgift. Fordi et ønske om å spare dokumentav-
gift ofte er årsaken til at kjøperen ikke har sikret seg rettsvern, har jeg valgt å legge hovedvek-
ten i denne oppgaven på disse situasjonene.  
 
Det skilles mellom avtaleekstinksjon og kreditorekstinksjon. Ved avtaleekstinksjon er B en 
som har ervervet sin rett ved avtale, og det er et krav om at han var i aktsom god tro på tids-
punktet for tinglysingen, jf. tgl. §§ 20 og 21. Kreditorekstinksjon er tilfeller der et konkursbo 
på grunnlag av manglende rettsvern tar beslag i en eiendel som ikke lenger tilhører skyldne-
ren. I kreditorekstinksjonstilfellene er konkursboet B, og den annen part S. For kreditor-
ekstinksjon er det ikke noe vilkår om god tro, og reglene er bygget på andre hensyn enn reg-
lene om avtaleekstinksjon. Fordi denne oppgaven handler om konkursboets beslag avgrenses 
det mot avtaleekstinksjon i det følgende. Når jeg i denne oppgaven benytter begrepet «kredi-
torekstinksjon» eller «ekstinksjon» siktes det derfor til tilfeller der selgers konkursbo tar be-
slag i kjøpers ervervede eiendomsrett til fast eiendom.  
 
1.4 Fremstillingen videre 
I den videre fremstillingen vil jeg først gjennomgå noe generelt om boets beslagsrett (punkt 
2). I punkt 2 vil jeg også redegjøre for omstøtelsesreglene. Hensikten med å trekke inn punk-
tet om omstøtelse er å se om det kan trekkes noen paralleller mellom rettslig grunnlag for å 
melde dividendekrav i skyldnerens konkursbo i omstøtelsestilfellene og kreditorekstinksjons-
tilfellene. Deretter vil jeg gjennomgå mulige rettslige grunnlag for at en eiendomskjøper som 
får sin rett utslettet fordi selgers konkursbo benytter beslagsretten kan melde dividendekrav i 

                                                
6 Regelen er i utgangspunktet den samme for slike andre rettigheter til fast eiendom, som innebærer at de omfat-

tes av tgl. § 23, og derfor senest må tinglyses senest dagen før konkursåpningen.  
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selgers konkursbo (punkt 3). I forlengelsen av dette vil jeg deretter vurdere omfanget av et 
eventuelt dividendekrav, herunder om kravet kan falle bort eller reduseres (punkt 4). Avslut-
ningsvis vil jeg vurdere om det er behov for en klarere regulering (punkt 5).  
 

2 Bakgrunn – generelt om boets beslagsrett 
2.1 Utgangspunktet om boets beslagsrett 
Utgangspunktet i norsk rett er at erververen av et formuesgode ikke får større rett enn avhen-
deren hadde7. Regelen om konkursboets beslagsrett i dekningsloven § 2-2, jf. § 2-1 kan sees 
som et utslag av dette utgangspunktet. Det følger av bestemmelsen at fordringshaverne har 
rett til dekning i ethvert formuesgode som «tilhører skyldneren på beslagstiden», forutsatt at 
dette formuesgodet kan omgjøres i penger.  
 
Bestemmelsen gir den nødvendige hjemmel for at konkursboet kan ta beslag i det debitor eier, 
og gir etter ordlyden fordringshaverne samme posisjon som skyldneren hadde. Ordlyden til-
sier at det er de reelle eierforholdene som er avgjørende, og at konkursboet ikke kan ta beslag 
i eiendeler som skyldneren reelt sett ikke lenger eier kun med hjemmel i dekningsloven § 2-2. 
 
Det er imidlertid sikker rett at bestemmelsen ikke kan tolkes antitetisk, slik at det bare er de 
eiendelene skylderen reelt sett eier boet kan ta beslag i. At det kan tas beslag i eiendeler som 
reelt sett tilhører skyldneren med hjemmel i dekningsloven § 2-2, betyr ikke at boet er avskå-
ret fra å ta beslag i eiendeler som skyldneren ikke lenger er reell eier av. Det følger av forar-
beidene at bestemmelsen må suppleres med reglene om rettsvern og omstøtelse8.  
 
For at konkursboet skal kunne gripe inn i en avtalemotparts ervervede rettigheter ved ekstink-
sjon eller omstøtelse må dekningsloven § 2-2 sees i sammenheng med disse reglene for å av-
gjøre om eiendelen «tilhører» skyldneren. Reglene om kreditorekstinksjon vil derfor gjen-
nomgås nedenfor i punkt 2.2. Fordi det kan trekkes paralleller mellom omstøtelsestilfellene og 
kreditorekstinksjonstilfellene vil jeg også gjennomgå omstøtelsesreglene i punkt 2.3. 
 
2.2 Kreditorekstinksjon 
2.2.1 Utgangspunkt 
Reglene om kreditorekstinksjon representerer et unntak fra utgangspunktet om at erververen 
av et formuesgode ikke får større rett til det enn avhenderen hadde, og innebærer at innsigel-
sene til kjøper (S) utslettes så langt de er i konflikt med konkursboet (B)s beslag. Ekstink-
sjonsreglene representerer således en utvidelse av boets beslagsrett.  

                                                
7 Brækhus (1998) s. 26 
8 NOU 1972:20 s. 255 
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At selgers konkursbo benytter beslagsretten er selve grunnlaget for at en eiendomskjøper vil 
ha behov for å melde dividendekrav i selgerens konkursbo. For å gi en helhetlig fremstilling 
av når det vil være aktuelt for eiendomskjøperen å melde dividendekrav i selgerens konkursbo 
vil jeg derfor i det følgende gå inn på når kreditorekstinksjon vil være aktuelt, og hensynene 
bak reglene for å se på når eiendomskjøperen vil ha behov for å melde dividendekrav i selge-
rens konkursbo.   
 
2.2.2 Manglende rettsvern som vilkår for kreditorekstinksjon 
Vilkåret for at et konkursbo skal kunne ekstingvere kjøpers rett til en fast eiendom, er at kjø-
peren ikke har registrert sitt erverv i grunnboken «senest dagen før konkursåpningen», jf. tgl. 
§ 23. Har kjøperen ikke tinglyst, vil han ikke ha rettsvern, og retten vil følgelig ikke stå seg 
overfor selgers konkursbo, jf. tgl. § 23. Dette innebærer at eiendommen «tilhører» skyldneren 
på tidspunktet for konkursåpningen, jf. deknl. § 2-2. Boet vil på dette grunnlaget kunne ta 
beslag i eiendommen, og således ekstingvere kjøperens ervervede rettighet.  
 
Innledningsvis ble saksforholdet i Sønnichsen-dommen9 gjennomgått, jf. punkt 1.1. I anled-
ning den saken kan det argumenteres for at det var urimelig at selgers konkursbo benyttet be-
slagsretten, fordi det ikke var tvilsomt at eiendommen for lengst var blitt overført til Forus-
stranda Næringspark, slik at det ikke var tale om kreditorsvik i den saken. I tillegg måtte sa-
ken helt til Høyesterett for å få avklart at eiendomsoverføringen var avhengig av tinglysing 
for å stå seg overfor selgerens konkursbo, noe som tilsier at det var usikkert om tinglysing i 
det hele tatt var nødvendig for å oppnå rettsvern mot selgerens konkursbo. Det har også blitt 
argumentert for at det var uetisk at bostyreren å benytte beslagsretten i et tilfelle som det, 
fordi ekstinksjon i dette tilfellet ikke lå innenfor det rettsvernsreglene har til formål å beskytte 
mot, og at beslag i slike tilfeller fremstår som en tilfeldig fordel for kreditorene.10  
 
Når disse argumentene kan gjøres gjeldende mot at kreditorbeslag i det hele tatt burde være et 
alternativ i slike saker av rimelighetshensyn, kan de samme argumentene gjøre gjeldende i 
andre saker der kreditorbeslag gjøres gjeldende lang tid etter at en eiendom er overført til ny 
eier. Når det kan argumenteres mot at det i det hele tatt bør være adgang til å ta beslag i en 
eiendom lang tid etter eiendommen er overført, vil det være nødvendig å gjennomgå hensyne-
ne bak reglene for å se om det er tilfeller der kreditorekstinksjon ikke kan gjøres gjeldende. 
Hvis det er tilfellet, vil det heller ikke være aktuelt å melde dividendekrav i selgeres konkurs-
bo. 

                                                
9 HR-2017-33-A 
10 Marthinussen argumenterer for at dette vil være uetisk i en artikkel fra 2017 (Marthinussen 2017), på s. 97 
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2.2.3 Legislative hensyn 
Kreditorekstinksjonsreglene er begrunnet med hensynet til notoritet og publisitet.  
 
At et forhold er notorisk vil si at det er vitterlig, etterviselig, åpenbart og objektivt kontroller-
bart.11 Registrering av erverv av fast eiendom i grunnboken innebærer at tidspunktet for retts-
stiftelsen kan kontrolleres, og denne formen for registrering i offentlige registre er derfor an-
sett som den viktigste notoritetsakten i norsk rett.12 At tidspunktet for rettsstiftelsen kan kon-
trolleres er viktig for å unngå kreditorsvik, herunder antedatering av avtaler for at de skulle stå 
seg overfor konkursboer. Kreditorekstinksjonsregler, som tgl. § 23, innebærer at boet fritas fra 
å bevise at det foreligger en antedatering.  
 
En rekke disposisjoner som har tilstrekkelig notoritet, herunder utleggspant og avtale vedrø-
rende fast eiendom stadfestet ved dom, må tinglyses for at erververen skal få rettsvern. Dette 
er på grunn av hensynet til publisitet. Publisitet vil si at den som ønsker å skaffe seg informa-
sjon lett kan få tilgang på denne, og er viktig særlig for skyldnerens kreditorer.13 Publisitet 
kan gi kreditorer et varsel om at skyldnerens økonomi er sviktende, og selv om skyldneren 
fremdeles er solvent kan det at det tas utlegg tilsi forsiktighet med å fortsette å yte kreditt. I 
tillegg vil publisitet gi mulighet til å begjære konkurs innen omstøtelsesfristens utløp.14  
 
Høyesterett har lagt til grunn at domstolene bør vise tilbakeholdenhet med å vurdere om unn-
tak fra rettsvernsreglene kan gjøres i den enkelte sak, selv der sjansen for kreditorsvik er lav 
og notoritetshensynet ikke gjør seg gjeldende. Begrunnelsen for at notoritetskravet bør være 
absolutt er at unntak ville føre til uheldige grensedragninger, og at hensynet til en objektiv og 
rettsteknisk enkel løsning derfor sterkt taler mot at det gjøres unntak.15  
 
I Sønnichsen-dommen klargjøres rettsvernsreglenes anvendelsesområde ytterligere, og først-
voterende uttaler at «[e]kstinksjonsregelen i § 23 er absolutt. Den gjelder selv om det i det 
konkrete tilfellet ikke er tvil om at konkursdebitor ved konkursen ikke hadde eiendomsrett, 
for eksempel fordi en eiendom er solgt. Er en rett ikke tinglyst, går den inn i konkursboet selv 
om notoriteten i det konkrete tilfellet kan synes å være sikret på annen måte, for eksempel 
gjennom fremleggelse av avtaledokumenter. Dersom rettsvern gjennom tinglysing ikke fore-

                                                
11 Brækhus (1998) s. 42 
12 Brækhus (1998) s. 43 
13 Brækhus (1998) s. 48 
14 Brækhus (1998) s. 48 
15 Jf. Rt. 1998 s. 268 (Dorian Grey) 
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ligger i et tilfelle der § 23 krever dette, er det ingen plass for supplerende vurderinger for ek-
sempel ut fra rimelighet, se blant annet Rt. 1997 s. 1050 og Rt. 1998 s. 268»16. 
 
Denne uttalelsen innebærer at regelen i tgl. § 23 gjelder absolutt, og at domstolene ikke bare 
må vise tilbakeholdenhet med å vurdere unntak fra regelen, men at det ikke er rom for slike 
unntak. Hensynet til en objektiv og rettsteknisk enkel løsning veier ved kreditorekstinksjon 
tyngre enn hensyn til eiendomskjøperen som ikke har tinglyst sitt erverv.  
 
At rettsvernsreglene gjelder absolutt, vil også ha en preventiv virkning. Når eiendomskjøpere 
vet at selgers konkursbo vil kunne ta beslag ved en eventuell konkurs hos selgeren, vil kjøpe-
ren få et særlig insentiv til å tinglyse sitt erverv. Dette vil styrke grunnbokens troverdighet, 
ved at de reelle eierforholdene kommer frem17.  
 
Om bakgrunnen for at kjøper ikke sikrer sitt erverv ved å sørge for at overdragelsen tinglyses, 
er det ikke uvanlig at dette er økonomisk motivert. Når et erverv av fast eiendom tinglyses, 
inntrer nemlig en plikt for kjøper til å betale dokumentavgift18, som per 2018 er på 2,5 prosent 
av salgsverdien av eiendommen19. Dersom kjøperen av fast eiendom velger å ikke tinglyse sitt 
erverv, vil heller ikke plikten til å betale dokumentavgift inntreffe.  
 
Uavhengig av kjøpers motivasjon for å unnlate å tinglyse sitt erverv, vil resultatet være det 
samme: selgers konkursbo kan ta beslag i eiendommen, og det er ikke rom for unntak basert 
på rimelighet. Men kjøperens behov for å melde dividendekrav i selgers konkursbo kommer 
enda klarere frem i tilfeller der boets beslag i seg selv fremstår som urimelig, uavhengig av 
om manglende rettsvern skyldes en glipp eller bevisst manglende tinglysing for å spare do-
kumentavgift. I de tilfellene der manglende tinglysing skyldes en glipp vil det kunne fremstå 
som enda mer urimelig dersom kjøperen ikke en gang skal kunne melde dividendekrav i sel-
gerens konkursbo. Et spørsmål som også må besvares her er om det kan skilles mellom tilfel-
ler der ekstinksjon i seg selv vil være urimelig, og der det er en mulighet for at det forelå kre-
ditorsvik. Skal eiendomskjøperen i begge tilfeller kunne melde dividendekrav på lik linje med 
selgerens andre kreditorer? Og i så fall – skal de begge ha krav på dividende av kjøpesummen 
eller av nåverdien av eiendommen, eller må det skilles mellom de ulike tilfellene? Dette vil 
jeg komme tilbake til nedenfor i punkt 3 og 4.  
 

                                                
16 HR-2017-33-A, avsnitt 32 
17 Det er meningen at grunnboken skal gi et riktigst mulig uttrykk for rettsforholdene til enhver tid, jf. Falkanger 

(2013), s. 595 
18 Jf. Dokumentavgiftsloven § 6, første ledd 
19 FOR-2017-12-12-2190 Vedtak om særavgifter til statskassen, 2018. Dokumentavgift (Kap. 5565 post 70), § 1 
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2.3 Omstøtelse 
2.3.1 Innledning 
Hensikten med dette punktet om omstøtelse er å se på om det kan trekkes paralleller mellom 
rettslig grunnlag for å melde dividendekrav i skyldnerens konkursbo i omstøtelsestilfellene og 
i ekstinksjonstilfellene.  
 
Omstøtelsesreglene er regler om tilsidesettelse av disposisjoner som foretas før konkurs åp-
nes. På samme måte som reglene om kreditorekstinksjon, representerer omstøtelsesreglene en 
utvidelse av boets beslagsrett. Reglene supplerer altså boets adgang til å påberope seg at dis-
posisjonen ikke er bindende mellom partene eller mangler rettsvern.20  
 
Omstøtelige disposisjoner kjennetegnes av at de foretas i perioden før boåpningen, og at de 
forringer skyldnerens formuesstilling på bekostning av de øvrige kreditorene.21 Man sier gjer-
ne at det kan dreie seg om en forfordeling av kreditorer; en kreditor har fått sin fordring inn-
fridd på bekostning av den formuesmassen som skulle inngått i boets beslag.  
 
2.3.2 Rettslig grunnlag for å melde dividendekrav ved omstøtelse 
Det er et skille mellom de subjektive omstøtelsesreglene22, og de objektive omstøtelsesregle-
ne23. Mens de subjektive omstøtelsesreglene krever uaktsomhet og ansees forankret i erstat-
ningsrettslige prinsipper, er de objektive omstøtelsesreglene basert på at disposisjonen er fore-
tatt på et tidspunkt skyldneren «kan formodes å være insolvent, og som etter sitt innhold kan 
formodes å være illojale overfor skyldnerens øvrige fordringshavere»24. Fordi den annen part i 
ekstinksjonstilfellene i utgangspunktet ikke har gjort noe galt ved å la være å tinglyse sitt er-
verv, og boets kan ta beslag uavhengig av eiendomskjøperens skyld, vil det være hensikts-
messig å trekke paralleller fra reglene om objektiv omstøtelse, og det er derfor disse reglene 
jeg fokuserer på i det følgende. Når det gjelder omstøtelse av gaver er det gitt en særregel i 
deknl. § 7-13, som vil behandles nedenfor i punkt 2.3.4. I dette punktet behandles derfor bare 
de tilfellene der den omstøtelige disposisjonen innebærer en kreditorbegunstigelse. 
 
Virkningen av objektiv omstøtelse fremgår av dekningsloven § 5-11. Boet kan kreve den an-
nen parts «berikelse» som følge av den omstøtelige disposisjonen, som knytter an mot den 
obligasjonsrettslige lære om restitusjon av ugrunnet berikelse25. Det grunnleggende prinsippet 

                                                
20 Andenæs (2009) s. 286 
21 Andenæs (2009) s. 286 
22 Jf. deknl. § 5-9 
23 Jf. deknl. §§ 5-2 til 5-8 
24 Andenæs (2009) s. 288 
25 Huser (1992) s. 566 
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i deknl. § 5-11 er at utmålingen av boets omstøtelseskrav skal gjøres slik at den annen part 
stilles økonomisk som om den omstøtelige disposisjonen ikke hadde funnet sted. I tilfeller der 
den omstøtelige disposisjonen ville gitt krav på dividende dersom den ikke hadde funnet sted, 
må det i utgangspunktet for å beregne dividendekravets omfang fastslås hvilken eventuell 
dekning den annen part ville oppnådd hvis den omstøtelige disposisjonen ikke hadde funnet 
sted.26 
 
I en dom fra lagmannsretten, LH-1995-458, forklares hvorfor den annen part istedenfor å fo-
reta en slik beregning av hva hans «berikelse» på tidspunktet for tilbakebetalingen skulle 
være, må kunne melde dividendekrav i konkursboet på følgende måte: «På omstøtelsestids-
punktet kan det imidlertid være tale om en usikker dividende som forfaller på et fremtidig 
tidspunkt, og det vil da ikke være praktisk å trekke denne direkte inn i omstøtelsessaken. Den 
annen part vil imidlertid være berettiget til å melde sitt krav i boet på lik linje med de andre 
kreditorene, og motta dekning sammen disse. Lagmannsretten viser i denne forbindelse til 
avgjørelsen i Rt-1880-198, som gjaldt en sak om omstøtelse av pantsettelse for eldre gjeld 
etter konkursloven av 1863 § 45.»27 
 
Også Huser legger, som lagmannsretten, til grunn at det kravet på dividende kreditor ville 
hatt, i «prinsippet skal godskrives ved beregningen av berikelsen»28. Men han uttaler at fordi 
det kan være tale om en «kanskje usikker dividende som forfaller på et fremtidig tidspunkt, 
pleier man i praksis ikke å trekke denne direkte inn i omstøtelsessaken. Den annen part vil 
imidlertid være berettiget til å melde sitt krav i boet på linje med de andre kreditorene, og han 
vil i tidens fylde motta dekning sammen med disse». Huser har således, som lagmannsretten, 
lagt til grunn at den annen part vil være berettiget til å melde krav i boet på linje med de andre 
kreditorene. 29 
 
Allerede i dommen inntatt i Rt. 1871 s. 403 ble det i domskonklusjonen uttalt at «Kravene bør 
i sin Helhed kun som uprioritert føres til Udgift i Boet»30. Og i dommen inntatt i Rt. 1880 s. 
198 uttalte førstvoterende at han anser det som «selvfølgeligt, at naar Fordringen er anmeldt 
og der ikke kommer Indsigelse mod dens Rigtighed, saa maa [den annen part] uden en saadan 
Forbeholdenhed være berettigede til at konkurrere som andre Kreditorer i Boet»31 
 

                                                
26 LH-1995-458 
27 LH-1995-458 
28 Huser (1992) s. 575 
29 Huser (1992), s. 576 
30 Huser (1992), s. 576 note 24. 
31 Huser (1992) s. 576 
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Grunnlaget for at den annen part kan melde dividendekrav i skyldnerens konkursbo er at han 
skal gi fra seg den «berikelse» han har oppnådd ved den omstøtelige disposisjon, jf. deknl. § 
5-11. Det kan således utledes av ordlyden i bestemmelsen at det skal tas hensyn til et eventu-
elt dividendekrav den solvente parten ville ha dersom en disposisjon omstøtes.  
 
At den annen part i omstøtelsestilfellene har rettslig grunnlag for å melde dividendekrav i 
skyldnerens konkursbo, fremgår etter dette både av bestemmelsens ordlyd, rettspraksis og 
juridisk teori. Etter dette er det klart at den som får et omstøtelseskrav gjort gjeldende mot seg 
kan melde krav på dividende i skyldnerens konkursbo.  
 
Nedenfor, i punkt 2.3.3, vil jeg komme tilbake til om eiendomskjøperen som får sin rett utslet-
tet som følge av at konkursboet benytter beslagsretten etter tgl. § 23 bør stilles likt som den 
annen part i omstøtelsestilfellene, som kan kreve dividende av sitt krav i skyldnerens kon-
kursbo. Denne drøftelsen vil være de lege ferenda, og er altså ikke uttrykk for gjeldende rett. 
Likevel har jeg valgt å behandle dette spørsmålet her, fordi det vil sette spørsmålet om kjøpe-
ren burde ha adgang til å kreve dividende i selgers konkursbo i perspektiv. Da vil blikket he-
ves, og det vil kunne spørres om ikke sammenheng i loven tilsier at kjøperen i alle tilfelle bør 
ha krav på dividende i selgers konkursbo.  
 
2.3.3 Burde en eiendomskjøper som får sin rett ekstingvert av selgers konkursbo 

stilles likt som en avtalemotpart som har fått et omstøtelseskrav mot seg? 
Det er flere likhetstrekk mellom den som må tilbakeføre verdier til boet fordi disposisjonen er 
omstøtelig på objektivt grunnlag og den eiendomskjøperen som får sin rett ekstingvert. I beg-
ge tilfeller må den som berettiget har fått en verdi overført fra den som har gått konkurs i ti-
den før konkursen gi fra seg denne verdien til konkursboet.  
 
I omstøtelsestilfellene vil den annen parts krav på dividende kunne utledes av lovteksten, jf. 
Punkt 3.2.2 ovenfor. Noen tilsvarende bestemmelse finnes ikke for den som får ekstingvert 
sin rett. Hensynene bak reglene tilsier likevel at eiendomskjøperen skal kunne melde sin for-
dring som dividendefordring i selgerens konkursbo.  
 
Den omstøtelse gjøres gjeldende mot kan melde dividendekrav i skyldnerens konkursbo, selv 
om transaksjonen i seg selv skaper en presumsjon for illojalitet overfor skyldnerens øvrige 
fordringshavere32. Den eiendomskjøperen som får sin rett utslettet gjennom kreditorekstink-
sjon, vil ikke i utgangspunktet ha gjort noe galt, og det er ingen presumsjon for illojalitet eller 
ond tro hos ham. Når den presumert ondtroende betalingsmottakeren kan melde dividende-

                                                
32 Andenæs (2009) s. 309 
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krav for det han må betale tilbake til konkursboet, ville det virke urimelig om ikke eiendoms-
kjøperen kunne gjøre det samme.  
 
Etter dette vil det virke urimelig dersom en eiendomskjøper som får sin rett ekstingvert ikke 
stilles likt som en avtalemotpart som har fått et omstøtelseskrav mot seg. Selv om hensynene 
bak reglene tilsier at eiendomskjøperen burde kunne melde et omstøtelseskrav, må det altså 
foreligge et rettslig grunnlag for at han skal kunne gjøre dette. Deknl. § 5-11 kommer ikke til 
anvendelse, fordi bestemmelsen bare gjelder ved omstøtelse på objektivt grunnlag.  
 
2.3.4 Særlig om omstøtelse av gaver 
Ved omstøtelse av gaver, kan det ikke gjøres noe dividendekrav gjeldende i anledning selve 
den omstøtte gaven, jf. deknl. §7-13 annet ledd. 
 
Det at det er gitt en uttrykkelig bestemmelse om at det ikke kan kreves dividende i slike tilfel-
ler, kan tilsi at der det ikke er gitt slik uttrykkelig hjemmel kan dividendekrav gjøres gjelden-
de.  
 
Bakgrunnen for at det ikke kan kreves dividende av verdien av den omstøtte gaven, er at det 
ikke er noen grunn til å «stille gavemottakereren gunstigere m.h.t retten til å kreve dividende» 
når «gaven er blitt oppfylt før boåpningen, men under slike omstendigheter at den senere blir 
omstøtt av boet»33. For uoppfylte gaveløfter var det gjeldende rett også tidligere at et uoppfylt 
gaveløfte ikke kunne gjøres gjeldende i giverens konkursbo, selv ikke i form av et krav på 
dividende34.    
 
En forklaring på hvorfor det ikke kan kreves dividende i slike tilfeller kan være at det dreier 
seg om en ensidig disposisjon fra konkursdebitors side, der det er tale om en «formuesfor-
skyvning i den hensikt å berike mottakeren»35. Denne disposisjonen er foretatt på et tidspunkt 
der det må presumeres at giveren var insolvent36. Dersom gavemottakere skulle ha krav på 
dividende i slike tilfeller ville debitor kunne unndra verdier fra kreditorfellesskapet, enten ved 
å gi mange gaver før konkursen inntreffer, eller ved å gi en stor gave der han for eksempel 
overfører alt han eier til sin ektefelle. Hvis gavemottakere skulle kunne melde dividendekrav i 
konkursboet på lik linje med andre kreditorer, vil beløp som egentlig skulle gått til dekning av 
kravene til skyldnerens kreditorer også måtte gå til dekning av gavemottakernes krav. Selv 
om selve gaven omstøtes vil gavemottakeren berikes ved at han kan melde dividendekrav i 
                                                
33 NOU 1972:20 s. 327 
34 NOU 1972:20 s. 327 
35 Andenæs (2009) s. 292 
36 Andenæs (2009) s. 288 
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skyldnerens konkursbo. Selve dividendekravet ville i slike tilfeller innebære at kreditorfelles-
skapet led et tap på gavemottakerens bekostning.   
 
Situasjonen til gavemottakeren som får gaven omstøtt gjelder skiller seg fra situasjonen til 
eiendomskjøperen som har fått sin rett ekstingvert. I ekstinksjonstilfellene dreier det seg om 
en gjensidig bebyrdende avtale, der den eneste grunnen til at konkursboet kan ta beslag er at 
kjøperen ikke har sikret seg rettsvern. Hadde kjøperen tinglyst sitt erverv, ville dokumentav-
giften måtte betales til staten, ikke til selgeren. Selgeren har allerede fått fullt oppgjør.  
 
Hensynene bak regelen om at det ikke kan kreves dividende av omstøtte gaver gjør seg altså 
ikke gjeldende for eiendomskjøperen som får sin rett utslettet. Dette innebærer at det ikke kan 
trekkes noen paralleller mellom posisjonen til gavemottakeren som ikke kan melde dividen-
dekrav av den omstøtte gaven, og situasjonen til eiendomskjøperen som får sin rett eksting-
vert ved at selgers konkursbo benytter beslagsretten etter tgl. § 23.  
 
3 Kan det kreves dividende av et krav oppstått som følge av 

kreditorekstinksjon? 
3.1 Innledning 
For at det skal kunne kreves dividende av et krav oppstått som følge av kreditorekstinksjon, 
må det foreligge et rettslig grunnlag for dette. I omstøtelsestilfeller er det, som tidligere nevnt, 
festnede regler om hvordan oppgjøret skal foretas, herunder er det lagt til grunn i rettspraksis 
at den annen part kan melde dividendekrav i skyldnerens konkursbo, jf. punkt 2.3.2. I denne 
delen av oppgaven vil jeg gjennomgå alternative rettslige grunnlag for at eiendomskjøperen 
som får sin rett ekstingvert kan melde dividendekrav i selgerens konkursbo. 
 
Dersom en eiendomskjøper skal ha adgang til å melde dividendekrav i selgers konkursbo, vil 
han få utbetalt en forholdsmessig del av selgerens samlede, gjenværende verdier. For de øvri-
ge, uprioriterte kreditorene innebærer dette at deres dekningsmuligheter reduseres forholds-
messig. Hvis eiendommen har steget eller sunket i verdi siden transaksjonen, oppstår det også 
et spørsmål om hvilken sum kjøperen kan kreve dividende av. Skal nåverdien av eiendommen 
eller den opprinnelige kjøpesummen legges til grunn for beregningen av dividendekravet? 
 
Hvilke krav den solvente part i et kontraktsforhold kan kreve dividende av er det gitt regler 
om i dekningsloven. I dekningsloven er det gitt regler om hvilke krav den solvente part i et 
kontraktsforhold kan kreve dividende av. Regler om dividendefordringer er gitt i deknl. kapit-
tel 6, mens deknl. kapittel 7 gjelder skylderens kontraktsmessige forpliktelser.  
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Deknl. § 6-1 oppstiller en generell skranke for at eiendomskjøperen kan melde dividendekrav 
i selgerens konkursbo. For at et krav skal kunne meldes som dividendekrav, må det være 
«oppstått» før boåpningen. Om dette vil avskjære eiendomskjøperens rett til å melde et divi-
dendekrav i selgers konkursbo vil gjennomgås i punkt 3.2.  
 
I deknl. kapittel 6 er det også en regel om skyldnerens regresskrav mot selgeren i deknl. § 6-3. 
I tilfeller der selgerens konkursbo benytter beslagsretten og ekstingverer kjøperens eiendom, 
vil denne eiendommen i realiteten gå til dekning av selgerens forpliktelser, og det vil derfor 
vurderes om kjøperen tap kan ses som et regresskrav der selgerens konkursbo benytter be-
slagsretten i punkt 3.3.  
 
Deretter vil spørsmålet om kjøperens tap kan ses som et erstatningskrav som kan meldes i 
selgerens konkursbo med hjemmel i deknl. § 7-8 gjennomgås i punkt 3.4, etterfulgt av en vur-
dering av om dette tapet kan ses som et erstatningskrav som kan meldes i selgers konkursbo 
med hjemmel i alminnelige regler om erstatning i kontrakt i punkt 3.5.  
 
I situasjonen der det gjelder gjensidig tyngende kontrakter kommer deknl. kapittel 7 til an-
vendelse i tilfelle konkurs. Dersom kontrakten ikke er oppfylt fra noen parts side vil den an-
nen part ha tilbakeholdsrett i sin egen ytelse, jf. deknl. § 7-2. Ønsker konkursboet å tre inn i 
avtalen, har det krav på å få gjøre dette, men ingen plikt til det, jf. deknl. § 7-3. Dersom boet 
ikke ønsker å tre inn i skyldnerens kontrakter, vil den annen part kunne heve etter reglene i 
deknl. § 7-7.  
 
Om eiendomskjøperen vil ha en hevingsrett etter deknl. § 7-7 vil vurderes i punkt 3.6. I sam-
me punkt vil også spørsmålet om kjøperen i så fall kan kreve erstattet prisforskjellen mellom 
kjøpesummen og eiendommens nåverdi med hjemmel i deknl. § 7-8 vurderes.  
 
3.2 Vil deknl. § 6-1 være til hinder for at et tap oppstått som følge av 

kreditorekstinksjon kan meldes i selgerens konkursbo? 
Når en fordring mer nøyaktig kan sies å være «oppstått» i relasjon til deknl. § 6-1 følger ikke 
av lovens ordlyd. I forarbeidene står det at utvalget ikke ville gå nærmere inn på spørsmålet, 
men at det tok sikte på å videreføre gjeldende rett. Som tidligere må dette «avgjøres ved en 
analyse av de forskjellige rettsforhold med støtte i praksis og teori»37. 
 
Ved kreditorekstinksjon er det konkursboets disposisjoner etter at konkurs er åpnet som fører 
til at kjøperens tap oppstår. Konkursboet påberoper seg ekstinksjonsregelen i tgl. § 23, og det 

                                                
37 NOU 1972:20 s. 306 
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er først da kjøperen lider et tap. Det er altså selgers konkursbo som tar beslutningen som leder 
til at eiendomskjøperens mulige krav oppstår. Når dette er situasjonen, kan det spørres om 
dette er tilstrekkelig til å avskjære eiendomskjøperens krav på dividende, med den begrunnel-
se at kravet er «oppstått» etter boåpningen, jf. deknl. § 6-1.  
 
Som gjennomgått ovenfor i punkt 2.3.2 vil det i omstøtelsestilfellene være mulig å melde krav 
i boet. Også disse kravene oppstår som følge av konkursboets disposisjoner etter at konkurs er 
åpnet. Det er konkursboet som må ta beslutningen om omstøtelse, på samme måte som det er 
konkursboet som tar beslutningen om kreditorbeslag. Kravene er i begge tilfeller «oppstått» 
på tilsvarende måte – ved at det er boet som tar en beslutning om å benytte seg av en lovbe-
stemt rett. Når det at kravet er oppstått etter boåpningen ikke er til hinder for at en som har 
fått en eiendomsoverdragelse omstøtt kan kreve dividende, tilsier hensynet til sammenheng i 
lovverket at dette heller ikke bør være til hinder for at en eiendomskjøper kan melde dividen-
dekrav i selgers konkursbo der han har fått sin rett utslettet som følge av konkursboets beslag.  
 
Etter dette vil ikke deknl. § 6-1 være til hinder for at et tap oppstått som følge av kreditor-
ekstinksjon kan meldes i selgerens konkursbo.  
 
3.3 Kan kjøperens tap ses som et regresskrav mot selgeren? 
Den annen parts regressfordring mot skyldneren er regulert i deknl. § 6-3. Formålet med be-
stemmelsen er å fastslå at den innfriende kausjonist, eller annen part som har et regresskrav i 
behold mot skyldneren, kan melde sin regressfordring i boet uansett om innfrielsen først skjer 
etter boåpningen.38. En slik regressfordring vil kunne meldes i skyldnerens konkursbo, jf. 
deknl. § 6-1. 
 
Kausjonistens regresskrav er en betinget fordring mot skyldneren allerede fra inngåelsen av 
kausjonsforpliktelsen, og kan fra dette tidspunktet meldes i boet med hjemmel i deknl. § 6-2, 
jf. § 8-9.  
 
Ved ekstinksjon vil eiendomskjøperen måtte gi fra seg eiendommen som han har eiendomsrett 
til. Verdien av eiendommen vil gå inn i bomassen, som vil gå til dekning av konkursdebitors 
utestående fordringer. For så vidt kan det sies at kjøper her innfrir selgers gjeld, ved at han 
blir tvunget til å gi fra seg eiendommen til dekning av selgers kreditorer. Spørsmålet er om 
kjøperen kan ses som en innfriende kausjonist, med den følgen at han vil kunne melde divi-
dendekrav i selgers konkursbo.  
 

                                                
38 NOU 1972:20 s. 306 og Andenæs (2009) s. 393  
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Regresskrav kan oppstilles på fritt grunnlag etter en avveining av de reelle hensynene som 
gjør seg gjeldende39. Det er således ikke noe krav for at et regresskrav skal foreligge at det 
kan påvises en bestemt hjemmel for dette.  
 
Det følger av Rt. 1997 s. 1029 at den som har dekket en annens forpliktelse «normalt og som 
utgangspunkt, har et regresskrav i behold. Det er avskjæring av regress som krever særskilt 
hjemmel»40.  
 
For konkursboets beslag av en fast eiendom er det ingen særskilt hjemmel for avskjæring av 
regress. Spørsmålet som gjør seg gjeldende her er om regressreglene i det hele tatt kommer til 
anvendelse i et tilfelle der konkursboet tar beslag i kjøperens eiendom. Dersom dette besvares 
bekreftende, vil kjøperens kunne kreve dividende i selgerens konkursbo. 
 
Det som skjer når selgers konkursbo tar beslag i eiendommen som kjøperen reelt sett eier, er 
at kjøperens formuesgode benyttes til å dekke selgerens forpliktelser overfor sine kreditorer. 
Dette innebærer at kjøperen i realiteten dekker selgerens forpliktelser.  
 
Problemet med å skulle anvende reglene om regress, er at disse gjennomgående forutsetter en 
frivillig disposisjon fra den annen parts side. En kausjonist tar frivillig på seg en kausjonsfor-
pliktelse, og selv om han håper det ikke vil bli behov for å innfri skyldnerens gjeld har kau-
sjonsforpliktelser likevel sitt grunnlag i frivillighet. Selv om eiendomskjøperen i realiteten 
dekker selgerens forpliktelser, vil dette være basert på at selgers konkursbo har et eget rettslig 
grunnlag til å ta beslag i eiendommen. Det er konkursboets disposisjoner som muliggjør dek-
ningen av selgerens forpliktelser i ekstinksjonstilfellene, og det er følgelig ikke en forpliktelse 
som har grunnlag i frivillighet fra kjøperens side. Dette innebærer at eiendomskjøperens stil-
ling i ekstinksjonstilfellene skiller seg fra stillingen til de som kan gjøre regresskrav gjelden-
de, ved at eiendomskjøperen ikke foretar noen frivillig disposisjon for å dekke selgerens for-
pliktelser. 
 
Selv om det ikke er eiendomskjøperen som foretar noen disposisjon for å dekke selgerens 
forpliktelser, kan det spørres om regressreglene bør gis analogisk anvendelse, slik at kjøperen 
stilles likt som en innfriende kausjonist, og vil kunne melde regresskrav i selgers konkursbo. 
 
Det at eiendomskjøperen i realiteten har dekket selgerens forpliktelser taler for at regressreg-
lene burde gis tilsvarende anvendelse, slik at kjøperen har et regresskrav mot selgeren. Hadde 

                                                
39 Hagstrøm (2011) s. 712 
40 På s. 1036 
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ikke selgeren hatt disse kravene mot seg og følgelig gått konkurs, ville det ikke vært noe kon-
kursbo med hjemmel for å ta beslag i kjøperens eiendom. At det er selgers forpliktelser som er 
selve grunnlaget for at kjøperen taper rett til sin eiendom tilsier at regressreglene bør gis til-
svarende anvendelse.  
 
Når eiendomskjøperen tar valget om å ikke tinglyse overdragelsen, kan situasjonen ses slik at 
selgerens fordringshavere har et dekningsobjekt i tilfelle selgers konkurs. Det er samme reali-
tet som for en kausjonist. Det store skillet mellom disse situasjonene er at kausjonistens for-
pliktelse vil være kredittskapende, og kan også muliggjøre skyldnerens videre drift. Kausjo-
nistforpliktelsen ivaretar således hensynet til omsetningslivet ved å skape muligheter for 
skyldneren til å pådra seg forpliktelser. Eiendomskjøperen vil i utgangspunktet ikke ha noen 
forpliktelser overfor selgeren lenger, og valget om å ikke tinglyse er hans, og ikke selgerens. 
Det er kjøperen som vil spare dokumentavgift på å ikke tinglyse, og det er et bevisst valg han 
har tatt. Det vil ikke være kredittskapende for selgeren, og hensynene bak reglene om kausjo-
nisters regressrett gjør seg således ikke gjeldende på samme måte.  
 
Etter dette vil eiendomskjøperen etter min mening ikke ha dekket selgerens forpliktelser slik 
at han vil ha et regresskrav i behold, selv om hans eiendom i realiteten har gått til dekning av 
selgers forpliktelser. Eiendomskjøperen har bevisst tatt et valg om å ikke tinglyse sitt erverv, 
og selv om eiendommen går til dekning av selgers øvrige forpliktelser, kreves ikke kjøpers 
medvirkning til dette på noen som helst måte. Grunnlaget for at selgers forpliktelser dekkes av 
verdien av eiendommen er konkursboets lovbestemte rett til å ta beslag i eiendommen.  
 
Etter dette vil ikke regressreglene komme til anvendelse i et tilfelle der konkursboet tar beslag 
i kjøperens eiendom, og regelen om regressfordringer i deknl. § 6-3 kommer ikke til anven-
delse i slike tilfeller. 
 
Konklusjonen er etter dette at kjøperen ikke kan fremme et regresskrav mot selgeren, og føl-
gelig ikke kan melde regresskrav som dividendekrav i selgerens konkursbo. 
 
3.4 Kan kjøperens tap ses som et erstatningskrav som kan meldes i 

selgers konkursbo med hjemmel i deknl. § 7-8? 
Det følger av ordlyden i deknl. § 7-8 at den annen part kan kreve sitt erstatningskrav dekket 
som dividendefordring. Dersom rettslig grunnlag for dividendekrav for eiendomskjøperen 
som får sin rett utslettet ved ekstinksjon er deknl. § 7-8, vil altså fordringen kunne meldes 
som dividendefordring, jf. deknl. § 6-1. 
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Det er klart at eiendomskjøperen vil lide et økonomisk tap når ekstinksjon gjøres gjeldende 
mot han41. Eiendommen vil gå inn i bomassen, og følgelig ikke lenger være kjøperens eiendel. 
Det er også klart at det er en adekvat årsakssammenheng mellom konkursen og det økono-
miske tapet. Kjøperens tap oppstår i og med at selgers konkursbo tar beslag i eiendommen, og 
ville ikke oppstått om ikke selgeren gikk konkurs.  
 
Spørsmålet her er om eiendomskjøperens tap kan ses som et erstatningskrav som kan meldes i 
selgers konkursbo med hjemmel i deknl. § 7-8.  
 
Det følger av deknl. § 7-8 at den annen part kan kreve sitt tap ved at avtalen ikke blir riktig 
oppfylt dekket som dividendefordring dersom en konkursåpning fører til at en avtale «faller 
bort eller blir hevet». 
 
Bestemmelsens ordlyd tilsier at deknl. § 7-8 sikter til tilfeller der avtalen er ugyldig eller he-
ves. For en eiendomskjøper som får sin rett ekstingvert som følge av at boet benytter beslags-
retten, vil ikke avtalen være ugyldig eller hevet i forholdet mellom partene. Ordlyden tilsier 
således at eiendomskjøperens krav ikke kan ses som et erstatningskrav med hjemmel i deknl. 
§ 7-8. 
 
I forarbeidene til dekningsloven gjennomgås innholdet i dekningslovens kapittel 7. Om deknl. 
§§ 7-7 og 7-8 står det at bestemmelsene regulerer medkontrahentens hevingsrett42. Dersom 
denne uttalelsen tas på ordet, tilsier den at det ikke har vært meningen at andre tilfeller enn 
der den annen part har gjort et hevingskrav gjeldende skulle omfattes av bestemmelsen. For-
arbeidene til dekningsloven taler derfor mot at deknl. § 7-8 kan være et selvstendig rettslig 
grunnlag for at eiendomskjøperen kan melde dividendekrav i selgerens konkursbo.  
 
Det følger videre av spesialmotivene til bestemmelsen at den tar sikte på å endre rettstilstan-
den, der det tidligere ikke kunne kreves dividende av det tap avtalemotparten led ved at kon-
trakten falt bort43. Formålet med bestemmelsen var altså å fastslå at avtalemotparten kan 
kombinere et krav om heving, i betydningen separatistrett til egen ytelse, med et dividende-
krav på erstatning for sitt tap ved at avtalen ikke blir riktig oppfylt. 44  
 

                                                
41 Med mindre eiendomskjøperen kan kreve dividende av eiendommens nåverdi, og boet gir 100 % dekning til 

dividendekreditorene. 
42 NOU 1972:20 s. 310 
43 NOU 1972:20 s. 321 
44 Andenæs (2009) s. 394 
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Disse uttalelsene i forarbeidene, sammenholdt med bestemmelsens ordlyd og formål, tilsier at 
det ikke har vært lovgivers mening at deknl. § 7-8 skulle være et selvstendig rettslig grunnlag 
for å melde erstatningskrav i boet. Når selgers konkurs hverken innebærer at avtalen mellom 
kjøperen og selgeren faller bort eller blir hevet, vil ikke deknl. § 7-8 være anvendelig. 
 
Anvendelse av bestemmelsen i et tilfelle som dette vil derfor være begrenset til tilfeller der 
kjøperen kan gjøre et hevingskrav gjeldende mot selgeren av eiendommen. Om deknl. § 7-8 
kan supplere deknl. § 7-7 vil vurderes nedenfor i tilknytning til kjøperens adgang til å heve 
avtalen, i punkt 3.6. 
 
Etter dette er konklusjonen at dekningsloven § 7-8 ikke kan være et selvstendig rettslig grunn-
lag for eiendomskjøperen som får sin rett utslettet til å melde erstatningskrav i selgers kon-
kursbo.  
 
3.5 Kan kjøperens tap ses som et erstatningskrav som kan meldes i 

selgers konkursbo med hjemmel i alminnelige regler om erstatning i 
kontrakt? 

3.5.1 Innledning 
For at eiendomskjøperen skal kunne melde et erstatningskrav i selgers konkursbo med hjem-
mel om alminnelige regler om erstatning i kontrakt, må de alminnelige vilkårene for erstat-
ning være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap, og en adekvat år-
sakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen og det økonomiske tapet.  
 
Som nevnt i punkt 3.4 er det klart at kjøperen vil lide et økonomisk tap i en situasjon der sel-
gers konkursbo tar beslag i hans eiendom, og det vil være en adekvat årsakssammenheng mel-
lom konkursen og det økonomiske tapet.  
 
Når det gjelder ansvarsgrunnlag er den alminnelige erstatningsregelen i kontraktsforhold, som 
ellers, culparegelen. Dette innebærer at regelen kommer til anvendelse for alle kontraktstyper 
og ved alle former for mislighold, dersom det ikke er hjemmel for annet45. Spørsmålet er der-
for om kontraktsculpa kan være et ansvarsgrunnlag for at eiendomskjøperen kan melde et 
dividendekrav i selgers konkursbo.  
 
Culpa er latin for skyld, og det å utvise culpa i erstatningsrettslig sammenheng vil si «å handle 
uforsvarlig (uaktsomt)»46. Dette innebærer at en part må ha opptrådt ansvarsbetingende uakt-

                                                
45 Hagstrøm (2011) s. 468 
46 Lødrup (2009) s. 51 
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somt for at culparegelen skal komme til anvendelse. At eiendomskjøperen skal kunne melde 
et erstatningskrav i selgerens konkursbo vil på denne bakgrunnen forutsette at selger har opp-
trådt ansvarsbetingende uaktsomt i kontraktsforholdet ved å gå konkurs før overdragelsen er 
tinglyst. I forlengelsen av dette forutsetter anvendelse av regelen om kontraktsculpa at den 
ene parten har misligholdt avtalen. Dette innebærer at for at kjøperen skal kunne ha et erstat-
ningskrav mot selgeren som kan meldes som dividendefordring i hans konkursbo, må selgeren 
enten ha misligholdt kontrakten i forkant av konkursen, eller så må selgers konkurs kunne ses 
som et mislighold av avtalen mellom partene.  
 
3.5.2 Kan selgers konkurs ses som et etterfølgende mislighold av avtalen? 
Spørsmålet som er avgjørende for om kjøperen kan ha et erstatningskrav mot selgeren er om 
selgers konkurs i etterkant av transaksjonen kan ses som et mislighold.  
 
Uavhengig av bakgrunnen for at overdragelsen ikke er tinglyst, vil det være konkursen som 
må ses som et mislighold for å kunne melde dividendekrav i selgers konkursbo for kjøpe-
summen eller eiendommens verdi. Det er konkursen, eller nærmere bestemt boets beslutning 
om å benytte seg av beslagsretten, som fører til at kjøperen må gi fra seg sin ervervede eien-
dom til boet.  
 
Det kan i noen tilfeller være vanskelig å skulle se selgers konkurs som et mislighold overfor 
kjøper. Der formålet med å unnlate å tinglyse overdragelsen er å spare dokumentavgift, vil 
dette være i kjøperens interesse, fordi det er kjøperen som ved tinglysing har en plikt til å be-
tale slik avgift. At selger da i ettertid går konkurs er en risiko som kjøperen har tatt ved å ikke 
skaffe seg rettsvern, og det vil da være kjøperen som er nærmest til å forhindre at situasjonen 
skulle oppstå ved å tinglyse sitt erverv.  
 
Dersom overdragelsen ellers er gjennomført, vil både kjøperen og selgeren ha ytt sitt etter 
avtalen. Eiendomskjøperen har betalt for eiendommen, og selgeren har overlatt bruken og 
skjøtet til eiendommen til kjøperen. Risikoen for eiendommen har gått over på kjøperen, og 
mangler som oppstår i etterkant av dette vil derfor i utgangspunktet være kjøperens risiko, jf. 
avhl. § 2-4 annet ledd. 
 
Fordi kjøperen har fått kontraktsmessig oppfyllelse på tidspunktet for avtaleinngåelsen, vil det 
eventuelt være et etterfølgende mislighold som er grunnlag for hans krav. Som grunnlag for 
etterfølgende mislighold, kan det ses hen til reglene om rettsmangler i avhendingslova. 
 
Avhendingslova gir, med noen unntak, lovens regler om mangler tilsvarende anvendelse for 
tilfeller av rettsmangel, jf. avhl. § 4-17 første ledd. Rettsmangel, eller vanhjemmel, er når 
«kjøparen ikkje får ein slik råderett over eigedomen som var forutsett, fordi seljaren ikkje eig 
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eigedomen eller fordi det hefter særskilte rettar på eigedomen som tredjemann kan gjere gjel-
dande overfor kjøparen»47. 
 
Det følger av forarbeidene at avhl. § 4-17 første ledd omfatter både opprinnelig og etterføl-
gende rettsmangel. Etterfølgende rettsmangel er når rettsmangelen oppstår «etter at avtale er 
inngått, men før vågnaden går over på kjøparen»48. Som eksempel nevnes et tilfelle der det 
blir tinglyst en panteheftelse på eiendommen etter at en kjøpsavtale er inngått, men før kjøpe-
ren overtar bruken av eiendommen. 
 
Risikoen går over på kjøperen når «kjøparan har overteke bruken av eigedomen», jf. avhl. § 
2-4 annet ledd. Eiendomskjøperen som får sin rett utslettet av selgers konkursbo, vil ha over-
tatt bruken av eiendommen, og reglene om etterfølgende rettsmangel får derfor ikke direkte 
anvendelse i en slik situasjon. 
 
Spørsmålet er om reglene om etterfølgende rettsmangel kan gis analogisk anvendelse for til-
feller der selgers konkursbo utsletter eiendomskjøperens rett etter avtalen.  
 
Etterfølgende rettsmangel kan etter avhendingslova være et grunnlag for å gjøre mangelsbe-
føyelser gjeldende. Selv om regelen i avhendingslova ikke vil være direkte anvendelig i eks-
tinksjonstilfeller der risikoen har gått over på kjøperen, vil de samme hensynene, i hvert fall 
til en viss grad, gjøre seg gjeldende i en konkurssituasjon. Kjøperen har overtatt en eiendom 
som ingen andre skulle kunne gjøre krav på, men må likevel gi denne fra seg til selgers kon-
kursbo ved kreditorekstinksjon. Hensynet til kjøperen og hans eiendomsrett, tilsier da at kjø-
peren også burde kunne gjøre krav gjeldende mot selgeren. Det er selgerens forhold som gjør 
at konkursen oppstår, med den følgen at selgers konkursbo kan benytte beslagsretten og eks-
tingvere kjøperens rett.  
 
På den andre siden er ikke kjøperen helt uten skyld i den situasjonen som har oppstått; han har 
ikke skaffet seg rettsvern, og en påregnelig følge av dette er nettopp at en eventuell konkurs 
hos selgeren vil medføre at boet kan ta beslag i eiendommen. Likevel er det ikke alltid slik at 
kjøperen ikke sikrer seg rettsvern av økonomiske årsaker – det kan for eksempel være en for-
glemmelse som gjør at overdragelsen ikke tinglyses, eller selger kan av ulike årsaker nekte å 
overlevere skjøtet. I slike tilfeller kan kjøperens skyld i situasjonen som har oppstått være 
minimal. Og selv om kjøperen bevisst har latt være å tinglyse av økonomiske årsaker, er det i 
utgangspunktet ikke noe galt i det. Uavhengig av årsaken til at tinglysing ikke er foretatt er 

                                                
47 Ot.prp.nr.66 (1990-1991) s. 113 
48 Ot.prp.nr.66 (1990-1991) s. 114 
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fremdeles kjernen at det er selgers forhold som gjør at kjøperen mister rett til eiendommen, og 
at kjøperen er den som lider et tap på bakgrunn av dette.  
 
På samme måte som i tilfellene der krav om etterfølgende rettsmangel kan føre frem, er eien-
domskjøperens problem at han ikke får den rett til eiendommen som var forutsatt.  Dette til-
sier at eiendomskjøperen burde kunne påberope seg den etterfølgende rettsmangelen som 
grunnlag for krav i konkurs, selv om risikoen for eiendommen på dette tidspunktet har gått 
over på ham.  
 
På denne bakgrunn tilsier kjøperens situasjon at reglene om etterfølgende rettsmangel bør gis 
analogisk anvendelse på tilfeller som dette. Derfor vil selgers konkurs etter min mening kunne 
ses som et etterfølgende mislighold av avtalen mellom partene.  
 
Konklusjonen er at selgerens konkurs i etterkant av transaksjonen kan ses som et etterfølgen-
de mislighold av avtalen. 
 
3.5.3 Kan kjøperen kreve erstatning fra selgeren? 
Som for uaktsomhetsvurderingen i den alminnelige erstatningsretten, forutsetter erstatnings-
ansvar i kontrakt at parten som har misligholdt «kunne og skulle ha handlet annerledes enn 
han har gjort»49. 
 
Etter dette er spørsmålet om selgeren av eiendommen kunne og skulle handlet annerledes enn 
han har gjort. 
 
I tilfeller der kjøperen tar en beslutning om å ikke tinglyse, selv om han har fått overlevert 
skjøte fra selgeren, har selgeren gjort sin del for at kjøperen skulle få det han hadde krav på 
etter avtalen. Hvis kjøperen av økonomiske årsaker tar en beslutning om å ikke tinglyse, tar 
også kjøperen den risikoen som følger med. Det innebærer at kjøperen er den som stod nær-
mest til å ordne opp i forholdene, og at dette er en risiko som kjøperen har akseptert. Når det 
er tilfellet, vil det ikke være naturlig å si at selgeren av eiendommen kunne og skulle handle 
annerledes enn han har gjort.  
 
Når det gjelder selve konkursen kan det være selgeren kunne og skulle gjort ting annerledes. 
Men dette har i utgangspunktet ikke noe å gjøre med hans forhold til kjøperen. Konkursen er 
noe selgeren i all sannsynlighet har ønsket å unngå selv, og om en som har fått en eiendom 

                                                
49 Hagstrøm (2011) s. 468 
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overdratt fra ham har tinglyst sitt erverv eller ikke er ikke hans problem etter at han har opp-
fylt sin del av avtalen.  
 
Fordi selgeren av eiendommen ikke har opptrådt på en måte som avviker fra det han kunne og 
burde gjort i relasjon til kjøpsavtalen, kan etter dette kjøperen ikke kreve erstatning der han 
bevisst har latt være å tinglyse.  
 
I tilfeller der det er en forglemmelse at overdragelsen ikke er tinglyst, blir vurderingen en an-
nen. Dersom det står på selgeren at tinglysing ikke har skjedd, for eksempel fordi han urett-
messig holder tilbake skjøtet eller lignende, vil det være selgerens forhold som fører til at kjø-
peren fremdeles mangler rettsvern på tidspunktet for konkursen. I slike tilfeller kan det argu-
menteres for at selgeren både kunne og skulle ha handlet annerledes, slik at kjøperen vil ha et 
erstatningskrav i behold.  
 
Dersom det skal åpnes for at noen eiendomskjøpere vil kunne melde dividendekrav i selgers 
konkursbo, mens andre ikke kan det, vil det kunne føre til en komplisert bobehandling. Det 
ville også åpne for at eiendomskjøpere alltid påberoper seg at det var selgerens forhold det 
stod på, slik at det ville bli en rekke vanskelige bevisvurderinger, og det ville oppstå flere tvis-
ter mellom konkursboer og eiendomskjøpere som får sin rett utslettet. Hensynet til en objektiv 
og rettsteknisk enkel løsning, som det ellers legges så stor vekt på i forbindelse med kreditor-
ekstinksjon, gjør seg her gjeldende med tyngde. Dette tilsier at det ikke burde åpnes for ulike 
resultater kun basert på forhold som ville medføre omfattende bevisvurderinger.  
 
På denne bakgrunnen, der det legges særlig vekt på hensynet til å lette bobehandlingen og 
unngå tvister, kan kjøperen ikke kreve erstatning fra selgeren.  
 
Konklusjonen er etter dette at kjøperen kan kjøperens tap ikke ses som et erstatningskrav som 
kan meldes i selgers konkursbo etter de alminnelige reglene om erstatning i kontrakt.  
  
3.6 Kan kjøperen heve avtalen etter deknl. § 7-7? 
3.6.1 Innledning 
Den annen parts hevingsrett der hans ytelse ikke er levert er regulert i deknl. § 7-7 første ledd. 
Hvis konkursboet hverken «trer inn i skyldnerens avtale» eller «oppfyller eller stiller sikker-
het etter § 7-5» kan den annen part heve avtalen, jf. første punktum. Den annen part kan også 
gjøre mislighold gjeldende som hevingsgrunn dersom det «ikke står i direkte sammenheng 
med insolvensen» etter reglene som gjelder for vedkommende avtale, jf. tredje punktum.  
 
I situasjoner der den annen parts ytelse ikke er levert, er det lagt til grunn i forarbeidene at den 
annen part vil ha krav på dividende. Det står der at «[h]vis medkontrahenten ikke har fått 
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rettsvern vil hevning være det fordelaktigste for ham. Etter gjeldende rett kan det også her 
tenkes situasjoner hvor det lønner seg for ham å fastholde: Det gjelder f.eks. et aksjesalg; kjø-
peren går konkurs før avtalen er oppfylt, aksjenes verdi er da falt meget sterkt i forhold til den 
avtalte salgskurs. Hvis boet kan ventes å gi en rimelig dividende, kan det tenkes at dividenden 
av den avtalte kjøpesum vil overstige aksjenes verdi ved konkursåpningen. Etter utkastet vil 
selgeren også i dette tilfelle stå seg på å heve; han beholder da aksjene og får rett til dividende 
av tapet som følge av hevningen, se § 7-8 med bemerkninger»50. 
 
Denne uttalelsen i forarbeidene tilsier at kjøperen, der han ikke har betalt for selgerens ytelse 
enda, kan velge å heve avtalen. Kjøperen vil da ha et rettslig grunnlag for å melde dividende-
krav i selgerens konkursbo, og dersom dividendekravet vil overstige aksjenes verdi ved kon-
kursåpningen gir det han en fordel.  
 
 Det at en eiendomskjøper som mangler rettsvern kan gjøre gjeldende dividendekrav i kon-
kursboet når han ikke har ytt sin ytelse ennå, taler for at han i hvert fall bør kunne gjøre divi-
dendekrav gjeldende i et tilfelle der han faktisk har ytt sitt etter avtalen. Det er ingen grunn til 
at kjøperen skal stilles bedre når han ikke har betalt kjøpesummen enda, enn om han faktisk 
har oppfylt sin del av avtalen. 
 
Den annen parts hevingsrett når hans ytelse er levert er regulert i deknl. § 7-7 annet ledd. Ut-
gangspunktet er at den annen part ikke kan heve etter at ytelsen er levert, jf. første komma. 
Dette er kommentert i forarbeidene, der det uttales at den annen part «for denne del [må] nøye 
seg med å gjøre krav på en forholdsmessig del av det avtalte vederlag, et krav som normalt 
bare vil være et dividendekrav»51. 
 
Dette utgangspunktet retter seg mot situasjonen der en kjøper har gått konkurs etter at selge-
ren har levert sin ytelse; for selgerens konkurs er det gitt en særregel i bestemmelsens annet 
komma. Det er verdt å merke seg at i en slik situasjon, der eiendomskjøperen går konkurs 
etter å ha tinglyst hjemmelen til eiendommen, men før kjøpesummen er betalt, vil selgeren ha 
krav på dividende av kjøpesummen i kjøperens konkursbo. På samme måte som eiendoms-
kjøperen har tatt en risiko ved å ikke tinglyse sitt erverv i tilfeller der selgers konkursbo tar 
beslag i eiendommen, vil selgeren i slike tilfeller ta en risiko ved å levere ytelsen til kjøperen 
før kjøpesummen er betalt. Det er i utgangspunktet ingen grunn til at eiendomskjøperen skal 
stilles dårligere enn eiendomsselgeren i slike tilfeller. At selgeren kan gjøre dividendekrav 

                                                
50 NOU 1972:20 s. 319 
51 NOU 1972:20 s. 320 
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gjeldende i kjøperens konkursbo, taler for at løsningen bør bli det samme også i situasjonen 
der det er selgeren som går konkurs. 
 
Det er imidlertid to unntak fra hovedregelen om at hevingsrett er avskåret etter at ytelsen er 
levert. Kjøperen kan heve dersom det er tatt «gyldig forbehold om tilbakeføring av ytelsen» 
eller «dersom ytelsen var en pengeytelse», jf. deknl. § 7-7 annet ledd, første punktum.  Der-
som det er en pengeytelse som skal tilbakeføres på grunn av heving, har den annen part bare 
krav på dividende av denne, jf. deknl. § 7-7 annet ledd annet punktum.  
 
I det følgende vil det vurderes om eiendomskjøperen som får sin rett utslettet på grunn av 
selgers konkurs kan heve avtalen, og med dette kunne kreve dividende i selgerens konkursbo.  
 
3.6.2 Er det adgang til at en eiendomskjøper som får sin rett ekstingvert av 

selgers konkursbo kan heve avtalen? 
I punkt 3.5.2 ovenfor har jeg konkludert med at selgers konkurs kan ses som et etterfølgende 
mislighold av avtalen mellom partene. Det alminnelige vilkåret for hevingsrett er at avtalen er 
vesentlig misligholdt52, og idet kjøperens eiendomsrett til eiendommen blir totalt utslettet vil 
dette vilkåret være oppfylt. Temaet i det følgende er om dette er tilstrekkelig til at kjøperen 
har hevingsrett etter deknl. § 7-7, og om denne bestemmelsen er anvendelig i slike tilfeller.  
 
Spørsmålet er om kjøperen som får sin eiendomsrett ekstingvert har et krav som gir grunnlag 
for heving etter deknl. § 7-7 annet ledd annet punktum. I slike tilfeller vil kjøperens ytelse 
være en «pengeytelse», og det vil i det følgende vurderes om hevingsregelen i deknl. § 7-7 er 
anvendelig for krav oppstått som følge av ekstinksjon.  
 
Bestemmelsens ordlyd tilsier at kjøperen skal ha hevingsadgang i et tilfelle der selgers kon-
kursbo gjør ekstinksjon gjeldende overfor ham. Kjøperen har ytt en «pengeytelse», og i slike 
tilfeller skal vedkommende for den leverte del kunne heve.   
 
Unntaket fra hovedregelen om at det ikke er adgang til å heve etter at ytelsen er levert er 
kommentert i forarbeidene, og det uttales om hevingsretten at medkontrahenten «alltid [kan] 
heve hvor hans ydelse er en pengeydelse»53. Denne uttalelsen tilsier, på samme måte som 
bestemmelsens ordlyd, at en eiendomskjøper som har betalt for en eiendom, men får sin rett 
utslettet fordi boet benytter beslagsretten, alltid vil kunne heve, og følgelig kreve dividende av 
kjøpesummen i selgers konkursbo.  
                                                
52 For fast eiendom følger dette av avhl. § 4-13, der vilkåret for å heve er at mangelen innebærer et «vesentleg 

avtalebrot», jf. første ledd. 
53 NOU 1972:20 s. 320 
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Uttalelsen om at den annen part alltid kan heve der hans ytelse er en pengeytelse må ses i 
sammenheng med resten av avsnittet den er en del av. Det fremgår av de etterfølgende uttalel-
sene at heving bare vil være av «betydning for medkontrahenten i tilfelle hvor den inngåtte 
avtale har vist seg å bli ugunstig for ham rent prismessig; det er da bedre å få dividende av 
kjøpesummen enn av verdien av den ydelse debitor skulle ha erlagt»54. Denne uttalelsen tilsier 
at situasjonen lovgiver har ment å regulere er der selgeren ikke har levert sin ytelse før han 
går konkurs, men kjøperen har betalt kjøpesummen.  
 
Uttalelsen kan også tolkes slik at lovgiver har forutsatt at eiendomskjøperen ikke vil ha behov 
for å heve avtalen for å kunne melde dividendekrav i selgerens konkursbo, fordi han uansett 
vil kunne kreve dividende av eiendommens verdi i selgers konkursbo. I det tilfellet vil det 
lønne seg å heve dersom eiendommen har sunket i verdi, fordi han ved heving vil kunne kreve 
dividende av kjøpesummen.  
 
Uansett hva lovgiver har ment med uttalelsen, er det viktig å ha i mente at lovgiver har ment å 
gi generelle regler for området55, og at alle forhold som omfattes av hver bestemmelse ikke 
kan være uttømmende forklart i forarbeidene. Og selv om lovgiver ikke har vurdert akkurat 
dette tilfellet, så er reglene ment å være anvendelige på flere områder. Dersom lovgiver ikke 
har tenkt på om kjøperen skal ha hevingsrett i et tilfelle der hans rett blir utslettet som følge av 
selgers konkursbos beslag, vil reglene derfor kunne komme til anvendelse dersom de passer 
fordi de er ment å gjelde generelt. Alle tilfeller kan ikke være kommentert i forarbeidene, så 
forhold som ikke er nevnt faller ikke umiddelbart utenfor.  
 
I kommentarene til deknl. kapittel 7 i forarbeidene synes det å forutsettes at eiendomskjøperen 
vil ha krav på dividende i tilfeller der hans rett ekstingveres som følge av at boet benytter sin 
beslagsrett. Det står at dersom det er «den solvente part som har oppfylt sin del, sitter han med 
et ensidig krav på boet», og at hvis det gjelder «en individuelt bestemt ydelse, og har medkon-
trahenten oppnådd rettsvern for kravet, kan han opptre som separatist, i motsatt fall må han 
nøye seg med et dividendekrav»56.  
 
I et tilfelle der boet tar beslag i kjøperens faste eiendom på grunn av manglende rettsvern, 
gjelder det en individuelt bestemt ytelse. Det problematiske med å si at uttalelsen omfatter den 
annen parts eiendomsrett til eiendommen er at begge parter i ekstinksjonstilfellene faktisk har 
oppfylt sin del etter avtalen. Det er ikke bare den solvente part som har oppfylt; selgeren av 
                                                
54 NOU 1972:20 s. 320 
55 NOU 1972:20 s. 309 
56 NOU 1972:20 s. 308 
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eiendommen har ytt sitt når skjøtet og bruken er overlatt til kjøperen. Det er ikke er noe vilkår 
for at avtalen er oppfylt at overdragelsen tinglyses, og derfor har både den solvente og den 
insolvente part oppfylt sine deler av avtalen. Likevel er følgen av at boet benytter beslagsret-
ten at boet kan ta beslag og ekstingvere kjøperens rett til eiendommen. I realiteten stilles der-
for kjøperen som om det bare er han som har oppfylt sin del av avtalen, idet selgerens ytelse 
også går inn i bomassen. At avtalen mellom partene i utgangspunktet er oppfylt, kan derfor 
ikke tillegges vekt i denne relasjonen.  
 
Det har også blitt lagt til grunn i juridisk teori at eiendomskjøperen som får sin rett utslettet 
fordi selgers konkursbo benytter beslagsretten, vil ha hevingsretten etter deknl. § 7-7 i behold. 
I en artikkel fra 2015 uttaler Lilleholt at dersom selgeren går konkurs «og kjøparen ikkje opp-
når rett til eigedommen, kan kjøparen heve avtalen (dekningslova §7-7 første ledd, avhen-
dingslova §6-3). Slik heving har kjøparen lite glede av dersom kjøpesummen går inn i buet 
med den verknaden at kjøparen blir sitjande att med berre eit dividendekrav (noko «hevingsat-
terhald» kjenner vi ikkje for betaling)»57.  
 
Uttalelsen om at kjøperen bare vil sitte igjen med et dividendekrav tilsier at Lilleholt mener, 
og har lagt til grunn, at kjøperen vil kunne heve avtalen med den følgen at han vil ha et divi-
dendekrav som kan meldes i selgers konkursbo. Lilleholts uttalelse taler derfor også for at 
kjøperen vil ha hevingsrett etter deknl. § 7-7 annet ledd første punktum. 
 
Etter min mening taler de beste grunner for å anvende deknl. § 7-7 annet ledd etter sin ordlyd, 
og la den annen part heve, med den følgen at han har krav på dividende av kjøpesummen.  
 
Konklusjonen er at kjøperen som får sin eiendomsrett ekstingvert har et krav som gir grunnlag 
for heving etter deknl. § 7-7 annet ledd annet punktum. 
 
En slik hevingsrett vil bare gi krav på dividende av kjøpesummen. I det følgende vil det derfor 
vurderes om kjøperen kan ha krav på erstatning for den positive kontraktsinteressen etter 
deknl. § 7-8, slik at han kan kreve dividende av eiendommens nåverdi.  
 
3.6.3 Kan deknl. § 7-8 supplere deknl. § 7-7, slik at eiendomskjøperen kan melde 

krav om erstatning av eiendommens nåverdi i selgers konkursbo? 
Det følger av forarbeidene at bestemmelsen tar sikte på å endre den tidligere rettstilstanden, 
der det ikke kunne kreves dividende av det tap avtalemotparten led ved at kontrakten falt 

                                                
57 Lilleholt (2015) 
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bort58. Bakgrunnen for bestemmelsen var altså et ønske om å endre gjeldende rett, slik at det 
kunne kreves dividende av erstatningskrav på den positive kontraktsinteresse. 
 
Prisforskjell er karakterisert som kjernetapet i enhver transaksjon59, og er en post som kan 
kreves erstattet som positiv kontraktsinteresse. Der dekningstransaksjon ikke er gjennomført, 
kan erstatning for prisforskjell beregnes abstrakt. Prinsippet må være at «erstatningen skal 
muliggjøre en dekningstransaksjon som kreditor etter hevning har krav på å gjennomføre, 
uavhengig av grunnen til at dekning ikke er foretatt»60. Dette innebærer at der et hevingskrav 
er aktuelt, vil parten som kan heve avtalen ha grunnlag for å kreve erstatning av parten som 
misligholder avtalen.  
 
I tilfeller der selger går konkurs og boet benytter beslagsretten, vil kjøperen av en fast eien-
dom kunne heve avtalen, jf. deknl. § 7-7 annet ledd. Når kjøperen først er gitt en slik hevings-
rett, vil det medføre at han også kan kreve den positive kontraktsinteressen erstattet. Når pris-
forskjell generelt kan kreves erstattet som positiv kontraktsinteresse, vil den også kunne kre-
ves erstattet i ekstinksjonstilfellene. Kjøperen vil således kunne kreve erstatning for prisfor-
skjell på eiendommen, jf. deknl. § 7-8. Dette erstatningskravet skal på samme måte som kjø-
pesummen dekkes som dividendekrav.  
 
Kjøperen av fast eiendom som får sin rett ekstingvert av selgers konkursbo kan etter dette, 
med hjemmel i deknl. § 7-8, kreve dividende av prisforskjellen i selgerens konkursbo. Dette 
innebærer, fordi kjøperen kan melde kjøpesummen som dividendekrav etter deknl. § 7-7, at 
eiendomskjøperen kan melde dividendekrav på hele eiendommens nåverdi i selgers konkurs-
bo. 
 
Konklusjonen er at deknl. § 7-8 supplerer deknl. § 7-7 slik at eiendomskjøperen kan melde-
erstatningskrav i selgers konkursbo.  
 
På denne bakgrunnen kan eiendomskjøperen som får sin rett utslettet som følge av at selgers 
konkursbo benytter beslagsretten melde dividendekrav på hele eiendommens nåverdi i boet. 
 
3.7 Oppsummering 
I det foregående har jeg gjennomgått alternative rettslige grunnlag for at en eiendomskjøper 
som får sin rett ekstingvert av selgers konkursbo kan melde dividendekrav i boet. Jeg har 

                                                
58 NOU 1972:20 s. 321 
59 Hagstrøm (2011) s. 559 
60 Hagstrøm (2011) s. 561 
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gjennomgått en rekke ulike rettslige grunnlag for å melde dividendekrav, og vil for å gi en 
god oversikt kort oppsummere konklusjonene.  
 
I punkt 3.2 var spørsmålet om deknl. § 6-1 vil stenge for enhver mulighet eiendomskjøperen 
kunne ha for å melde dividendekrav i selgers konkursbo. Det er denne bestemmelsen som 
regulerer hvilke fordringer det kan kreves dividende av, og det var derfor hensiktsmessig å 
behandle dette spørsmålet først. På bakgrunn av at det i lignende tilfeller er adgang for eien-
domskjøperen til å melde dividendekrav i skylderens konkursbo, uten at deknl. § 6-1 stenger 
for muligheten, kom jeg til at hensynet til sammenheng i loven måtte tillegges stor vekt, og at 
bestemmelsen heller ikke stenger for at krav kan meldes i tilfeller der kravet er oppstått som 
følge av kreditorekstinksjon.  
 
I punkt 3.3 var spørsmålet om kjøperens tap kan ses som et regresskrav mot selgeren. Selv om 
kjøperens ervervede eiendom går inn i bomassen, med den følgen at den i realiteten benyttes 
til dekning av selgerens forpliktelser, er situasjonen ulik de tilfellene der et regresskrav er i 
behold. Særlig det forholdet at det er konkursboets beslagsrett som gjør at kjøperen mister sin 
rett, og at det følgelig ikke er noen form for frivillighet fra kjøperens side da han påtok seg 
forpliktelsen, tilsier at kjøperen ikke kan melde regresskrav i selgerens konkursbo. I tilfellene 
der regressreglene kommer til anvendelse vil den som har innfridd en annens gjeld normalt ha 
medvirket til dette, ved for eksempel å påta seg en kausjonsforpliktelse. I kreditorekstink-
sjonstilfellene vil det ikke på noe tidspunkt være frivillig fra kjøperens side at eiendommen 
går til dekning av selgerens forpliktelser. Derfor kommer ikke regressreglene til anvendelse. 
 
Deretter ble det i punkt 3.4 vurdert om kjøperens tap kan ses som et erstatningskrav som kan 
meldes i selgers konkursbo med hjemmel i deknl. § 7-8. Fordi deknl. § 7-8 er en hjemmel for 
å melde erstatningskrav for den positive kontraktsinteressen der kontrakten faller bort eller 
blir hevet, vil ikke bestemmelsen være et selvstendig rettslig grunnlag for at kjøperen kan 
melde sitt tap som dividendekrav i selgerens konkursbo. Vurderingen av om deknl. § 7-8 kan 
supplere deknl. § 7-8 i kreditorekstinksjonstilfeller vurderes i punkt 3.6.3. 
 
Det neste spørsmålet, som ble drøftet i punkt 3.5, var om kjøperens tap kan ses som et erstat-
ningskrav som kan meldes i selgers konkursbo med hjemmel i alminnelige regler om erstat-
ning i kontrakt. For å vurdere om det vil være grunnlag for å melde et erstatningskrav, måtte 
det først vurderes om selgerens konkurs kunne ses som et etterfølgende mislighold av avtalen 
(punkt 3.5.2). Selv om reglene om etterfølgende rettsmangel ikke er direkte anvendelig i til-
feller der risikoen for eiendommen har gått over på kjøperen, vil det være andre hensyn som 
gjør seg gjeldende i konkurs enn ellers. Reglene om etterfølgende rettsmangler burde derfor 
gis analogisk anvendelse for tilfeller der kjøperens rett til eiendommen ekstingveres av selge-
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rens konkursbo, med den følgen at det kan ses som en mangel at kjøperen mister sin eien-
domsrett.  
 
Selv om jeg kom til at selgerens konkurs kan ses som et etterfølgende mislighold av avtalen, 
kom jeg i punkt 3.5.3 til at kjøperen ikke kan kreve erstatning fra selgeren i ekstinksjonstilfel-
lene. Dette ble konklusjonen fordi selgeren ikke kunne eller burde ha handlet annerledes i 
tilfeller der kjøperen har overtatt skjøtet til eiendommen, men valgt å ikke tinglyse dette. Der-
som eiendomskjøperen, i andre tilfeller enn der kjøperen bevisst velger å ikke tinglyse et skjø-
te han har overtatt, skulle stilles annerledes i relasjon til adgangen til å melde erstatningskrav i 
selgerens konkursbo, ville det kunne føre vanskelige bevisvurderinger. Hensynet til en objek-
tiv og rettsteknisk enkel løsning tilsier derfor at eiendomskjøpere heller ikke i andre tilfeller 
burde kunne melde et erstatningskrav i selgerens konkursbo.  
 
I punkt 3.6 var spørsmålet om eiendomskjøperen kan heve avtalen etter deknl. § 7-7. I punkt 
3.5.2 ovenfor konkluderte jeg med at selgerens konkurs kunne ses som et etterfølgende mis-
lighold av avtalen. Spørsmålet her var om eiendomskjøperen ville ha adgang til å heve avtalen 
etter deknl. § 7-7. Jeg kom til at deknl. § 7-7 annet ledd gir kjøperen hevingsrett i konkurs, og 
at kjøperen følgelig kan melde dividendekrav av kjøpesummen i selgerens konkursbo. 
 
Deretter var spørsmålet, for det tilfellet at eiendommen har steget i verdi siden overtakelsen, 
om kjøperen kan kreve prisforskjellen på eiendommen erstattet med hjemmel i deknl. § 7-8. 
Fordi deknl. § 7-8 regulerer adgangen til å kreve den positive kontraktsinteressen erstattet der 
den annen part kan heve avtalen, vil kjøperen kunne kreve den positive kontraktsinteressen 
erstattet. Prisforskjell er en post som kan kreves erstattet som positiv kontraktsinteresse, og 
kjøperen kan følgelig kreve erstatning med hjemmel i deknl. § 7-8.  
 
Etter dette har jeg konkludert med at det kan kreves dividende av et krav oppstått som følge 
av kreditorekstinksjon. For kjøpesummens vedkommende kan eiendomskjøperen heve avta-
len, og for det som eventuelt skiller nåverdien av eiendommen fra kjøpesummen kan kjøperen 
kreve erstatning for den positive kontraktsinteressen med hjemmel i deknl. § 7-8.   
 
4 Omfanget av dividendekrav oppstått som følge av 

kreditorekstinksjon 
4.1 Innledning 
Ovenfor har jeg konkludert med at der konkursboet til selgeren av en fast eiendom tar beslag i 
eiendommen som kjøperen har ervervet eiendomsrett til, kan kjøperen melde dividendekrav i 
selgers konkursbo for nåverdien av eiendommen.  
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Selv om eiendomskjøperen som utgangspunkt kan melde et dividendekrav i selgers konkurs-
bo, kan det være tilfeller der det har gått lang tid siden overdragelsen. Når det har gått lang tid 
siden overdragelsen, er det regler i avhendingslova og foreldelsesloven som kan føre til at 
krav faller bort.  
 
I det følgende vil muligheter for at dette dividendekravet faller bort eller reduseres vurderes. 
Først vil det vurderes om den absolutte reklamasjonsregelen i avhl. § 4-19 annet ledd kommer 
til anvendelse for dividendekrav oppstått som følge av kreditorekstinksjon (punkt 4.2). Deret-
ter vil det vurderes om foreldelseslovens regler om foreldelse kan gjøre at kjøperens krav fal-
ler bort (punkt 4.3). Til slutt vil jeg vurdere om reglen om skadelidtes medvirkning i skl. § 5-1 
kan gjøre at kjøperens krav kan avskjæres eller beskjæres (punkt 4.4). 
 
4.2 Den absolutte reklamasjonsregelen i avhl. § 4-19 annet ledd 
Ved salg av fast eiendom gjelder avhendingslova. Reklamasjonsreglene fremgår av lovens § 
4-19. Av bestemmelsens annet ledd følger det at det gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på 
fem år etter eiendommen ble overtatt.  
 
Den absolutte reklamasjonsfristen i avhl. § 4-19 annet ledd innebærer at kjøperen av en fast 
eiendom ikke vil kunne gjøre gjeldende mangler hvis det har gått mer enn fem år siden han 
«har overteke bruken av eigedomen».  
 
For eiendomskjøperen som mister sin rett til eiendommen som følge av kreditorekstinksjon, 
innebærer dette at det avgjørende tidspunktet er når avtalen mellom partene er oppfylt. Tids-
punktet for tinglysingen er uten betydning for vurderingen av når reklamasjonsfristen begyn-
ner å løpe, forutsatt at kjøper har overtatt bruken av eiendommen.  
 
Som nevnt i punkt 3.6 kan kjøperens hevingskrav begrunnes i at selgers konkurs kan ses som 
et etterfølgende mislighold av avtalen, der reglene om rettsmangler gis en analogisk anvendel-
se. Om femårsfristen skal gjelde ved rettsmangler er vurdert av lovgiver i forarbeidene til av-
hendingslova. I en uttalelse fra Sivillovbokutvalget ble det foreslått at reglene i avhl. § 4-19 
gjelder både forsinkelse, fysiske mangler og rettsmangler. Om rettsmangler uttales det at «Ut-
valet har vore noko i tvil om 5 års-fristen høver så godt for vanheimel. Det kan seiast at hei-
melsmanglar for så vidt står annleis enn forseinking og fysiske manglar, jfr. at kjøpslova i det 
heile ikkje har nokon reglar om reklamasjonsfrist for krav etter § 59. Fleirtalet har likevel 
kome til at det neppe er turvande å forme ut ein særleg unntaksregel for vanheimel. Det er 
truleg svært upraktisk at heimelsmanglar ikkje vert oppdaga innan 5 år etter at kjøparen har 
fått skøyte. Gjeld det partiell vanheimel, og den konkurrerande rett ikkje er tinglyst, er kjø-
paren i utgangspunktet verna når han i god tru får tinglyst sitt skøyte, jfr. tinglysingslova § 21. 
Dette gjeld likevel normalt ikkje i høve til lovsett panterett, andre lovsette rettar eller ved 
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hevda rettar. Er den konkurrerande retten tinglyst, er det lett for kjøparen å skaffe seg kunn-
skap om den, og han vil då lett kunne få vite om retten før han tinglyser sitt eige skøyte. Det 
vert då helst i dei tilfelle der kjøparen venter i meir enn 5 år med å tinglyse skøytet - og heller 
ikkje røkjer etter på grunnboks- bladet til eigedomen i denne tida - at dei føreslegne reglane 
kan bli til meins for han. Men i desse tilfella kan det med god grunn seiast at han sjølv er 
skuld i eit eventuelt rettstap»61. 
 
Dette ble fulgt opp av departementet, som konkluderte med at «det ikkje er grunn til å gjere 
unntak frå den absolutte reklamasjonsfristen for rettsmanglar sitt vedkommande, og det vert 
derfor ikkje gjort framlegg om noko særskilt unntak for slike»62. Dette innebærer at lovgiver 
har foretatt en grundig vurdering, og kommet til at reklamasjonsfristen må gjelde også i tilfel-
ler av rettsmangel.  
 
I tilfeller der selgeren går konkurs innen fem år etter kjøperen overtok bruken av eiendommen 
vil disse reklamasjonsreglene ikke stenge for at kjøperen kan melde sitt krav i selgers kon-
kursbo. Men i tilfeller der det har gått flere år siden kjøperen overtok bruken av eiendommen, 
som var situasjonen i Sønnichsen-dommen63, kommer problemstillingen på spissen. Spørsmå-
let i det følgende er etter dette om den absolutte reklamasjonsfristen på fem år kommer til 
anvendelse i tilfelle konkurs.  
 
Det følger av avhl. § 6-3 at hvis en av partene tas under «insolvensførehaving», så gjelder 
reglene i deknl. kapittel 7. Deknl. kapittel 7 inneholder ingen regler om reklamasjonsfrist, og 
forholdet til reklamasjonsreglene i kjøpslovgivningen for øvrig er ikke kommentert i forarbei-
dene til dekningsloven. Hadde lovgiver ment at reklamasjonsreglene ikke skulle gjelde i kon-
kurs, ville det vært naturlig at det var nevnt, enten i forarbeidene eller i lovteksten. I utgangs-
punktet tilsier dette at reglene skal gjelde også i konkurs.  
 
Den absolutte reklamasjonsfristen i avhendingslova er blant annet begrunnet med innrettel-
seshensyn, og at selgeren av en fast eiendom må kunne innrette seg på at kjøpet er endelig 
avsluttet på et tidspunkt64. Hensynet til selgeren, og til at selgeren må kunne si seg ferdig med 
overdragelsen, vil ikke gjøre seg gjeldende i konkurs. Kjøperens krav vil ikke ramme selgeren 
direkte, det er derimot hans konkursbo som får et krav mot seg på grunnlag av at eiendommen 
i sin helhet overføres fra eiendomskjøperens formuesfære til kreditorfellesskapets. Kravet vil 

                                                
61 NOU 1979:48 s. 53 
62 Ot.prp. nr. 66 (1990-1991) s. 43 
63 HR-2017-33-A 
64 Jf. Ot.prp.nr.80 s. 81. Avhendingslova bygger på de samme reklamasjonsprinsippene som kjøpsloven, og for-

arbeidene til reklamasjonsreglene i kjøpsloven er derfor av relevans også for fast eiendom.  
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ikke være mer enn et dividendekrav, og kjøperens krav vil således ikke gå ut over selgeren på 
samme måte som i situasjoner der begge parter er solvente. Dette taler mot at reklamasjons-
reglene skal gjelde i konkurs. 
 
Når selger går konkurs, vil selgers konkursbo uavhengig av tiden som har gått kunne ta beslag 
i kjøperens ervervede eiendom, forutsatt at kjøperen ikke har tinglyst sitt erverv senest dagen 
før konkurs åpnes. Det vil ikke være en god løsning at selgers konkursbos beslag, som vil 
utslette eiendomskjøperens rett etter avtalen, skal kunne gjøres gjeldende uavhengig av hvor 
lang tid det har gått, mens kjøperen maksimalt kan gjøre krav gjeldende innen fem år fra han 
overtok bruken av eiendommen. Hensynene bak reklamasjonsreglene taler derfor med tyngde 
mot at de kommer til anvendelse der kravet oppstår som følge av konkurs hos selgeren. 
 
Likevel har lovgiver vurdert at i tilfeller der kjøperen venter mer enn fem år med å tinglyse 
skjøte, vil han selv være skyld i et eventuelt rettstap, og at reklamasjonsreglene skal gjelde 
også i slike tilfeller. Det ser imidlertid ut til at lovgiver ikke har vurdert hvordan kjøperens 
stilling vil være i en konkurssituasjon. Det vil ikke bare være tale om et tap i form av at kjøpe-
ren må respektere en servitutt eller panterett, selv om slike tap også er inngripende og belas-
tende for kjøperen. Det er heller ingen godtroende tredjeperson som vil lide tap fordi kjøperen 
kan heve avtalen. Når hensynet til at selgeren må kunne si seg ferdig med salget ikke lenger 
gjør seg gjeldende ville det virke urimelig om kjøperen skulle være bundet av en absolutt re-
klamasjonsfrist på fem år. Det vil i slike tilfeller være tale om et totalt rettstap, som vil oppstå 
i det selgers konkursbo benytter beslagsretten. Og selv om kjøperen skulle få adgang til å 
melde krav i selgers konkursbo etter utløpet av den absolutte reklamasjonsfristen, ville kjøpe-
ren krav ikke være noe mer enn et dividendekrav. Partsforholdet i konkurstilfeller er således 
svært forskjellig i konkurssituasjonen enn der det er to solvente parter, noe som også taler mot 
at den absolutte reklamasjonsfristen på fem år skal komme til anvendelse i konkurssituasjo-
ner.  
 
Etter min mening taler de beste grunner etter dette for at den absolutte reklamasjonsfristen i 
avhl. § 4-19 annet ledd ikke kommer til anvendelse i konkurs. Dette innebærer at kjøperen vil 
kunne kreve dividende i selgerens konkursbo også etter at reklamasjonsfristen på fem år har 
løpt ut.  
 
Reklamasjonsreglene vil etter dette ikke være til hinder for at kjøper kan melde dividendekrav 
i selgers konkursbo.  
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4.3 Kan foreldelsesreglene avskjære kjøperens rett til å melde 
dividendekrav i selgerens konkursbo? 

Foreldelse av et krav medfører at fordringshaveren «taper sin rett til oppfyllelse», jf. fel. § 24. 
Det innebærer at dersom en fordring er foreldet vil fordringshaveren ikke lenger kunne kreve 
å få betalt fra skyldneren. 
 
For eiendomskjøperens dividendekrav vil foreldelse av fordringen innebære at han ikke lenger 
vil ha noe krav om dividende av sitt tap i selgerens konkursbo. Foreldelse vil således avskjære 
kjøperens rett til å melde dividendekrav i selgerens konkursbo.  
 
Utgangspunktet for foreldelsesfristen er at den begynner å løpe den dagen fordringshaveren 
«tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse», jf. fel. § 3 nr. 1. For krav som er oppstått ved 
mislighold, er det presisert i fel. § 3 nr. 2 at foreldelsesfristen begynner å løpe «den dag da 
misligholdet inntrer». Den dagen misligholdet inntrer vil være det tidspunktet fordringshave-
ren tidligst har rett til å kreve oppfyllelse fra den parten som misligholder, og innebærer såle-
des en presisering av utgangspunktet om når fristen begynner å løpe.  
 
Spørsmålet er hvilket tidspunkt eiendomskjøperen «tidligst har rett til å kreve å få oppfyllel-
se» i tilfeller der hans rett utslettes som følge av at selgers konkursbo benytter beslagsretten 
etter tgl. § 23.  
 
Det følger av forarbeidene til foreldelsesloven at eventuelt mislighold som hovedregel vil 
foreligge på den tid oppfyllelse skjer eller skal finne sted. I enkelte tilfeller vil kravet forfalle 
først når «feilen – mangelen – eller skaden oppstår». Et eksempel som nevnes på slike tilfeller 
er tilfeller av etterfølgende vanhjemmel. 65 
 
I en artikkel om forholdet mellom foreldelsesloven § 3 nr. 1 og 2, bruker Marthinussen et il-
lustrerende eksempel på et tilfelle av etterfølgende vanhjemmel, og når foreldelsesfristen star-
ter å løpe i slike tilfeller. Der A selger en båt som er registrert i skipsregisteret til B, og A så 
selger båten til godtroende C som registrerer sitt erverv før B, så vil C ekstingvere Bs rett, jf. 
sjøl. § 23. I slike tilfeller er det «åpenbart at misligholdet ikke er til stede på leveringstids-
punktet, men først inntrer når A selger båten til C»66. 
 
Selv om eksempelet gjelder avtaleekstinksjon, og det aktuelle formuesgodet er et skip, har 
dette stor overføringsverdi til tilfeller der kreditorekstinksjon medfører at en eiendomskjøper 

                                                
65 Ot.prp.nr.38 (1977-1978) s. 53 
66 Marthinussen (2007) 
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mister sin rett til eiendommen. På samme måte som i eksempelet er ikke misligholdet til stede 
på leveringstidspunktet, men inntrer først når selgeren av eiendommen går konkurs.  
 
Etter dette vil eiendomskjøperens tidligst kunne kreve oppfyllelse på tidspunktet for konkurs-
åpningen. Foreldelsesreglene vil derfor ikke være til hinder for at kjøperen melder dividende-
krav i selgers konkursbo.  
 
Konklusjonen er at foreldelsesreglene ikke avskjærer eiendomskjøperen rett til å melde divi-
dendekrav i selgers konkursbo.  
 
4.4 Skl. § 5-1 som grunnlag for avskjæring eller beskjæring av 

dividendekrav 
4.4.1 Innledning 
I noen tilfeller kan den skadelidte ha medvirket til at skaden oppsto. I slike tilfeller vil det 
kunne virke urimelig om han skal få erstattet sitt fulle tap.  
 
Skl. § 5-1 har en hjemmel for å avskjære eller beskjære den skadelidtes erstatningskrav i til-
feller der han har «medvirket til skaden ved egen skyld», jf. første ledd første komma.  I slike 
tilfeller «kan» erstatningen settes ned eller falle bort «for så vidt det er rimelig når en tar hen-
syn til atferden, og dens betydning for at skaden skjedde, omfanget av skaden og forholdene 
ellers», jf. første ledd første punktum.  
 
Det regnes også som medvirkning når den skadelidte «har latt være i rimelig utstrekning å 
fjerne eller minske risikoen for skade eller etter evne å begrense skaden», jf. skl. § 5-1 annet 
ledd. 
 
At erstatningen «kan» settes ned eller falle bort, tilsier at adgangen til å benytte bestemmelsen 
er fakultativ. Det vil således bero på skjønn om erstatningen skal settes ned eller falle bort 
dersom skadelidte har medvirket til skaden. Om bestemmelsen skal komme til anvendelse vil 
bero på en rimelighetsvurdering, der det skal tas hensyn til både skadevolder og skadelidtes 
atferd, adferdens betydning for at skaden skjedde, omfanget av skaden og forholdene ellers.  
 
For eiendomskjøperen som kan melde dividendekrav i selgerens konkursbo, er hjemmelen for 
dividendekrav på kjøpesummen deknl. § 7-7 annet ledd, og vil representere et hevingsopp-
gjør. Dette vil ikke være et erstatningskrav som kjøperen har mot selgeren eller selgers kon-
kursbo, og vil således ikke kunne avskjæres eller beskjæres med hjemmel i skl. § 5-1.  
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For verdistigningen på eiendommen stiller dette seg imidlertid annerledes. Kjøperens krav på 
dividende av verdistigningen på eiendommen har hjemmel i deknl. § 7-8, som er en hjemmel 
for å kreve erstatning av den positive kontraktsinteressen.  
 
Spørsmålet som vil vurderes i det følgende er om kjøperens krav på erstatning for den positive 
kontraktsinteressen kan avskjæres eller beskjæres med hjemmel i skl. § 5-1.   
 
4.4.2 Verdistigning på eiendommen som kan kreves erstattet etter deknl. § 7-8 
Om kjøperens krav på erstatning for den positive kontraktsinteressen kan avskjæres eller be-
skjæres med hjemmel i skl. § 5-1 vil kjøperen måtte sies å ha «medvirket til skaden ved egen 
skyld», jf. første ledd, eller ha «latt være å i rimelig utstrekning å fjerne eller minske risikoen 
for skade eller etter beste evne begrense skaden», jf. annet ledd. For skyldkravet i første ledd 
følger det av forarbeidene at både forsettlig og uaktsom medvirkning omfattes av bestemmel-
sen67. 
 
Når eiendomskjøperen har betalt for eiendommen han har ervervet eiendomsrett til, vil han 
ikke kunne sies å ha medvirket til selgerens konkurs. Men ved å la være å tinglyse sitt erverv, 
har han stilt seg i en usikker posisjon i forhold til selgerens øvrige kreditorer i tilfelle konkurs.  
 
Hadde eiendomskjøperen tinglyst sitt erverv, ville han ikke vært i en situasjon der selgers 
konkursbo hadde adgang til å benytte beslagsretten. For å fjerne risikoen for tap kunne kjøpe-
ren av eiendommen ganske enkelt ha tinglyst sitt erverv. Når han ikke har gjort dette, har han 
latt være å fjerne eller minske risikoen for skade i rimelig utstrekning.  
 
Etter dette kan eiendomskjøperens krav på erstatning for den positive kontraktsinteressen av-
skjæres eller beskjæres med hjemmel i skl. § 5-1.  
 
 Hvor mye kjøperens krav burde beskjæres vil avhenge av omstendighetene. I utgangspunktet 
vil kjøperen i stor grad ha medvirket til sitt eget tap ved å unnlate å tinglyse overføringen der 
dette skjer av økonomiske årsaker. Men i tilfeller der det beror på en forglemmelse at tingly-
sing ikke skjer, vil det ikke i like stor grad kunne bebreides kjøperen at han ikke har tinglyst. 
Enda mindre kan kjøperen bebreides der manglende tinglysing skyldes forhold på selgerens 
side.  
 

                                                
67 Ot.prp.nr.75 (1983-1984) s. 64 
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For tilfeller som i Sønnichsen-dommen68, der formålet med å unnlate å tinglyse var å spare 
dokumentavgift, kan kjøperen sies å ha medvirket til sitt tap i større grad. Men også i slike 
tilfeller er det ulike grader av skyld. Spørsmålet i den saken var om eiendomsoverføring ved 
fisjon i det hele tatt var omfattet av regelen i tgl. § 23, altså om overdragelsen i det hele tatt 
måtte tinglyses for at kjøperen skulle få rettsvern. Når spørsmålet om tinglysing var nødven-
dig for at erververen skulle få rettsvern kom helt til Høyesterett, tilsier det at det kan legges 
erververen av eiendommen mindre til last at han unnlot å tinglyse.  
 
Alt i alt vil dette spørsmålet måtte bero på en konkret rimelighetsvurdering, der både selge-
rens og kjøperens grad av skyld er momenter som spiller inn.  
 
Konklusjonen er at kjøperens krav på erstatning for prisforskjell etter deknl. § 7-8 kan avskjæ-
res eller beskjæres med hjemmel i skl. § 5-1.  
 

5 Avslutning 
I det foregående har jeg drøftet ulike rettslige grunnlag for at en eiendomskjøper kan melde 
dividendekrav i selgerens konkursbo i punkt 3. Konklusjonen jeg kom til er at eiendomskjø-
peren kan melde dividendekrav i selgers konkursbo, og at det kan tas utgangspunkt i eien-
dommens nåverdi ved beregningen av dette, jf. deknl. §§ 7-7 og 7-8. I punkt 4 har jeg drøftet 
om dette dividendekravet kan avskjæres eller beskjæres med grunnlag i avhl. § 4-19 annet 
ledd, foreldelsesreglene eller skl. § 5-1. Konklusjonen min var at hverken reklamasjonsregle-
ne eller foreldelsesreglene er til hinder for at en eiendomskjøper kan melde dividendekrav i 
selgerens konkursbo. Kjøperens krav på erstatning for den positive kontraktsinteresse kan 
imidlertid etter en konkret rimelighetsvurdering avskjæres eller beskjæres med hjemmel i skl. 
§ 5-1.  
 
Min vurdering er, som gjennomgått, at kjøperen kan melde dividendekrav i selgers konkursbo 
der boet ekstingverer hans eiendomsrett. Dette resultatet har jeg kommet til ved å anvende 
reglene om etterfølgende rettsmangler analogisk. Konklusjonene er ikke utvilsomme, og det 
er rom for å argumentere for både at selgers konkurs ikke kan ses som en etterfølgende retts-
mangel og at den absolutte reklamasjonsregelen i avhl. § 4-19 annet ledd burde komme til 
anvendelse i et tilfelle som dette. Jeg vil derfor avslutningsvis vurdere om det er behov for et 
klarere rettslig grunnlag for at eiendomskjøperen kan melde dividendekrav i selgers konkurs-
bo der hans rett blir ekstingvert.  
 

                                                
68 HR-2017-33-A 
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Det er, for andre tilfeller enn ekstinksjon, gitt regler for hvordan dividendespørsmålet skal 
behandles der skyldnerens konkursbo griper inn i den annen parts rettigheter. For regresskrav 
er det, som gjennomgått i punkt 3.3, gitt en uttrykkelig hjemmel for at kravet kan meldes i 
boet. I omstøtelsestilfellene er det en forutsetning at den solvente part kan melde dividende-
krav i konkursboet. Den solvente part skal, som nevnt i punkt 2.3.2 gi fra seg den «berikelse» 
han har oppnådd som følge av den omstøtelige disposisjonen, jf. deknl. § 5-11. Det er også 
gitt en særlig bestemmelse for omstøtelsestilfellene om at der den annen part er en gave-
mottaker, vil han ikke kunne melde dividendekrav i boet, jf. deknl. § 7-13. 
 
Som nevnt i punkt 2.3.3 er det flere likhetstrekk mellom en som får et omstøtelseskrav gjort 
gjeldende mot seg fra et konkursbo og en eiendomskjøper som får sin rett ekstingvert. Det kan 
fremstå som urimelig dersom betalingsmottakeren i en presumert illojal situasjon skal kunne 
melde dividendekrav i skyldnerens konkursbo, mens eiendomskjøperen ikke skal kunne gjøre 
dette. Når det er grunnlag for at betalingsmottakeren kan kreve dividende fra konkursboet, 
burde også eiendomskjøperen av rimelighetshensyn kunne kreve dividende. Likevel er det 
ikke gitt noen tilsvarende regel som deknl. § 5-11 for ekstinksjonstilfellene, og det vil derfor 
kunne være behov for et eget rettslig grunnlag for at eiendomskjøperen har krav på dividende 
i selgerens konkursbo. 
 
For omstøtelse av gaver gjør, som nevnt i punkt 2.3.4, hensynene bak at gavemottakeren kan 
melde dividendekrav i skyldnerens konkursbo seg ikke gjeldende for eiendomskjøperen som 
får sin rett ekstingvert. At gavemottakeren er avskåret fra å kreve dividende, tilsier derfor ikke 
at eiendomskjøperen ikke kan kreve dividende. At det ikke er gitt noen slik uttrykkelig hjem-
mel for at eiendomskjøperen som får sin rett ekstingvert ikke kan melde dividendekrav i sel-
gerens konkursbo, kan på sin side tilsi at lovgiver ikke har ment å avskjære eiendomskjøperen 
fra å kreve dividende i slike tilfeller.  
 
Også parallellen til regressreglene tilsier at det burde være et klarere rettslig grunnlag for at 
eiendomskjøperen kan kreve dividende i selgerens konkursbo. Som gjennomgått i punkt 3.3 
vil kjøperen i realiteten ha dekket selgerens gjeld, og når det er gitt en uttrykkelig regel om at 
det kan kreves dividende av regresskrav, tilsier dette at det også er behov for en uttrykkelig 
regel om at det kan kreves dividende av krav oppstått som følge av kreditorekstinksjon.  
 
Bakgrunnen for at regelen om boets beslagsrett i tgl. § 23 gjelder absolutt, og at det ikke er 
rom for rimelighetsvurderinger, er blant annet at det legges stor vekt på hensynet til en objek-
tiv og rettsteknisk enkel løsning, jf. punkt 2.2.3. Det kan føre til uheldige grensedragninger 
dersom det gjøres unntak, og hensynet til å lette bobehandlingen tilsier også at reglene må 
være lette å praktisere.  
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At disse hensynene tillegges vekt i konkursrettslig sammenheng ellers, tilsier at også reglene 
om oppgjøret etter ekstinksjon bør være lett å praktisere. Når jeg nå har kommet til at eien-
domskjøperen kan heve avtalen, jf. deknl. § 7-7 annet ledd, og på det grunnlaget kreve divi-
dende av eiendommens kjøpesum, i tillegg til å kreve dividende av prisforskjellen på eien-
dommen etter deknl. § 7-8 vil dette være regler som er lette å praktisere. Fordi jeg også har 
konkludert med at hverken reklamasjons- eller foreldelsesreglene kan avskjære disse kravene, 
vil det ikke være behov for kompliserte vurderinger. For kravet på dividende av eiendommens 
kjøpesum vil heller ikke skl. § 5-1 kunne avskjære eller beskjære kravet etter deknl. § 7-7 
annet ledd. Reglene for å kreve dividende av eiendommens kjøpesum vil således være objek-
tive og rettsteknisk enkle, i likhet med rettsvernsregelene og omstøtelsesreglene. Når eien-
domskjøperen alltid vil kunne kreve dividende av eiendommens kjøpesum, vil det i utgangs-
punktet ikke være behov for noen klarere regulering av dividenderetten for slike tilfeller.  
 
For krav på erstatning for prisforskjell etter deknl. § 7-8 vil situasjonen være annerledes. 
Fordi jeg har konkludert med at dette dividendekravet kan avskjæres eller beskjæres med 
hjemmel i skl. § 5-1, vil det ikke være lett å fastslå hvilket beløp eiendomskjøperen eventuelt 
kan kreve dividende av. Det vil åpne for flere tvister, og uheldige bevisspørsmål. På dette 
området ville det være lettere for rettsanvenderen å foreta en vurdering dersom det var en kla-
rere regulering av når eiendomskjøperen kan kreve dividende av eiendommens nåverdi.  
 
Eiendomskjøperens dividendekrav der selgerens konkursbo tar beslag etter tgl. § 23 er lite 
behandlet i juridisk litteratur. Så vidt jeg vet har det heller ikke vært gjenstand for prøving i 
Høyesterett. Med en såpass uklar rettskildesituasjon, ville det etter min mening være hen-
siktsmessig å ha en klarere lovregulering av om eiendomskjøperen kan kreve dividende i sel-
gerens konkursbo, og i så fall hvilken verdi som skal legges til grunn for beregningen av divi-
dendekravet. På den måten vil det i kreditorekstinksjonstilfellene være lettere å gi eiendoms-
kjøperen en forutberegnelig løsning, uavhengig av hvilken løsning lovgiver velger, og det vil i 
tillegg sikre at eiendomskjøpere i samme situasjon behandles likt.  
 
På denne bakgrunn tilsier de beste grunner etter min mening at det burde være et klarere retts-
lig grunnlag for at eiendomskjøperens kan kreve dividende i tilfeller der selgers konkursbo 
benytter beslagsretten etter tgl. § 23. Dette rettslige grunnlaget burde etter min mening gjøre 
rede for om det kan kreves dividende av et krav oppstått som følge av ekstinksjon, og i så fall 
hvilken verdi som skal legges til grunn for beregningen.  
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