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SEL SKAPS RETT

Søn nich sen-sa ken – en ad var sel til dem som unn la ter ting ly sing

Kon kurs bo ets 
be slags rett ved fi sjon

Høy es te rett har i en dom av sagt 5. ja nu ar 2017 lagt til grunn at fast ei en dom som er ver ves  
ved fi sjon, må ting ly ses for å ha retts vern mot kon kurs bo et til tid li ge re eier. Det hjalp  

hel ler ikke da gens eier at de ler av ei en dom men var eid i mer enn 20 år da  
kon kurs ble åp net.

Er ver vet var ald ri blitt ting lyst, og hele 
ei en dom men kun ne der med be slag leg ges 
av kon kurs bo et. Dom men er et var sku til 
ei en doms kjø pe re som unn la ter ting ly sing 
for å spa re do ku ment av gift.1

Kort om Høy es te retts dom
Forusstranda Næ rings park AS (Forus-
stranda) kjøp te i 2003 et gam melt fa brikk-
om rå de på For us i Stav an ger kom mu ne. 
Ei en dom men be sto to talt av fem ei en dom-
mer (bruks num re). Kjø pet av ei en dom-
me ne skjed de dels in di rek te, ved kjøp av 
sel skap som eide tre av ei en dom me ne 
(Sønn Eiendom AS, som se ne re ble fu sjo-
nert med Forusstranda), og dels di rek te 
ved kjøp av øv ri ge ei en dom mer. For å 
unn gå å be ta le do ku ment av gift, som ut lø-
ses ved ting ly sing av hjem mels over fø ring, 
var grunn boks hjem me len til alle ei en dom-
mer blitt lig gen de igjen hos Søn nich sen 
AS (Søn nich sen).

Den 5. no vem ber 2012, ni år et ter at 
Forusstranda var blitt eier av ei en dom-

1 HR-2017-33-A. Det gjøres oppmerksom på at Stig Berge 
var en av boets prosessfullmektiger i Høyesterett. 

me ne, ble det åp net kon kurs i Søn nich sen. 
På det te tids punk tet sto Søn nich sen fort-
satt som hjem mels ha ver til alle fem ei en-
dom mer. Kon kurs bo et men te at alle ei en-
dom mene kun ne be slag leg ges av boet 
ba sert på rettsvernsregelen i ting ly sings lo-
ven § 23. Be stem mel sen fast slår at en «rett 
som er stif tet ved av ta le», må ting ly ses 
se nest da gen før kon kurs åp ning for at 
er ver ver skal ha retts vern over for over dra-
gers kon kurs bo. Forusstranda av vis te bo ets 
krav.

Det var på det rene at sel ger ne av de ak tu-
el le ei en dom me ne i sin tid had de over tatt 
ei en doms ret ten ved fi sjon, i hen holds vis 
1988 og 2003.2 Forusstranda men te at 
ting ly sings lo ven § 23 ikke gjaldt for sli ke 
er verv, og at ting ly sing der for ikke var 
nød ven dig for å være be skyt tet mot hjem-
mels ha vers kon kurs bo. Høy es te rett kom 
imid ler tid til at ting ly sings kra vet i ting ly-

2 Fisjonen i 1988 ble gjennomført etter aksjeloven 1976, 
dvs. ved å kombinere en kapitalnedsettelse i det overdra-
gende selskapet med en nystiftelse av det overtakende 
selskapet. Fisjonen ble gjennomført uten privatrettslig 
kontinuitet. I dommen ble det imidlertid ikke tillagt 
betydning at de to fisjonene ble gjennomført etter ulike 
regelverk. 

sings lo ven § 23 om fat ter alle fri vil li ge 
dis po si sjo ner, uav hen gig av om dis se gjen-
nom fø res ved or di næ re av ta ler el ler ved 
fi sjon.

For to av ei en dom me ne had de Søn nich sen 
fått grunn boks hjem me len i 2003 gjen nom 
en fu sjon. På fu sjons tids punk tet var over-
dra gen de sel skap i fu sjo nen ikke len ger 
re ell eier av ei en dom me ne, men sel ska pet 
had de be holdt grunn boks hjem me len som 
gjen nom fu sjo nen ble over ført til Søn nich-
sen som det over ta ken de sel ska pet. 
Forusstranda an før te at Sønnichsens over-
ta kel se av en tom grunn boks hjem mel ved 
fu sjon ikke kun ne gi sel ska pets kon kurs bo 
be slags rett så len ge Søn nich sen selv ald ri 
had de vært re ell eier av ei en dom men. 
Høy es te rett var også uenig i det te syns-
punk tet, og på pek te at det føl ger av ak sje-
lo ven § 13–2 at det fu sjo ner te sel ska pet 
trer fullt ut inn i det over dra gen de sel ska-
pets retts stil ling.

En de lig måt te Høy es te rett ta stil ling til 
spørs må let om så kalt selv sten dig retts-
vernshevd. To av ei en dom me ne had de 
vært eid av Forusstranda og dets rettsfor-
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gjengere i mer enn 20 år. Forusstranda 
men te at sel ska pet der med uan sett had de 
hev det retts vern uten ting ly sing ba sert på 
ulov fes te de reg ler. Hel ler ikke på det te 
punk tet nåd de sel ska pet frem. Høy es te rett 
slo fast at den som be visst unn la ter å ting-
ly se sitt er verv for å spa re do ku ment av gift, 
ikke be skyt tes av reg ler om rettsvernshevd.

Høy es te rett kom et ter det te til sam me 
re sul tat som ting ret ten og lag manns ret ten. 
In gen av in stan se ne ga ut trykk for tvil om 
re sul ta tet, og Forusstranda ble der for også 
dømt til å be ta le kon kurs bo ets saks kost na-
der for alle in stan ser.

Fast ei en dom som er ver ves ved 
fi sjon, må ting ly ses
Ge ne relt om ting ly sings lo ven § 23
Ting ly sings lo ven § 23 er en rettsvernsregel 
som in ne bæ rer at kon kurs bo et til en tid li-
ge re eier kan be slag leg ge (ekstingvere) en 
fast ei en dom som er blitt over dratt fra 
kon kurs skyld ner, hvis er ver vet ikke er blitt 
ting lyst se nest da gen før kon kurs åp ning. 
Det te ting ly sings kra vet gjel der for alle 
ret tig he ter knyt tet til fast ei en dom som er 
«stif tet ved av ta le».

Sær lig for ikke-ju ris ter kan nok den ne 
be stem mel sen frem stå som uri me lig i 
en kel te til fel ler. Så len ge er ver vet ikke er 
blitt ting lyst før kon kurs åp ning, har det 
in gen be tyd ning for bo ets be slags rett om 
det fin nes all ver dens and re be vis for at 
er ver ver både har be talt og over tatt ei en-
dom men før kon kurs åp ning.

Inn led nings vis i dom men un der stre ker 
Høy es te rett at for må let med re ge len i ting-
ly sings lo ven § 23 er å hind re kre di tor svik:

«Det vil ge ne relt være en ri si ko for at den 
som er kon kurs, el ler står i fare for å bli 
slått kon kurs, vil for sø ke å hol de ei en de ler 
uten for kre di to re nes be slag ved urik tig å 
hev de at ei en de ler for eks em pel er solgt 
el ler pant satt. Det er der for nød ven dig å 
kre ve sik ker do ku men ta sjon for de dis po si-
sjo ne ne som er fore tatt, blant an net når 
det gjel der inn hold og tids punkt for dis po-
si sjo nen. Det te be teg nes som krav om 
no to ri tet. Be ho vet for no to ri tet iva re tas 
gjen nom lo vens krav om ting ly sing.»3

Vi de re un der stre kes i dom men at be stem-
mel sen i ting ly sings lo ven § 23 må prak ti-
se res strengt:

3 Dommens avsnitt (31).

«Den gjel der selv om det i det kon kre te 
til fel let ikke er tvil om at kon kurs de bi tor 
ved kon kur sen ikke had de ei en doms rett, 
for eks em pel for di en ei en dom er solgt. Er 
en rett ikke ting lyst, går den inn i kon-
kurs bo et selv om no to ri te ten i det kon-
kre te til fel let kan sy nes å være sik ret på 
an nen måte, for eks em pel gjen nom frem-
leg gel se av av ta le do ku men ter. Der som 
retts vern gjen nom ting ly sing ikke fore lig-
ger i et til fel le der § 23 kre ver det te, er det 
in gen plass for sup ple ren de vur de rin ger for 
eks em pel ut fra ri me lig het, se blant an net 
Rt. 1997 side 1050 og Rt. 1998 side 
268.»4

Reg le ne om do ku ment av gift 
Som nevnt frem går det av dom men at 
Forusstranda be visst unn lot å ting ly se 
er ver vet for å spa re do ku ment av gift. 
Do ku ment av gif ten ut gjør 2,5 pro sent av 
salgs ver di en av ei en dom men og ut lø ses 
ved ting ly sing av hjem mels over fø ring.5 
Frem til 2005 kun ne hjem mels over fø ring 
av fast ei en dom ved fi sjon ikke ting ly ses 
uten at det på løp do ku ment av gift. Ved 
Jus tis de par te men tets rund skriv 21. juni 

4 Dommens avsnitt (32).
5 Jf. Stortingets årlige vedtak om dokumentavgift § 1 og 

dokumentavgiftsloven 59/1975 §§ 6 og 7.

Høy es te retts dom men må ses på som en klar ad var sel til dem som vel ger å unn la te ting ly sing for å spa re do ku ment av gift.
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2005 ble det te end ret ved at det ble inn-
ført fri tak for do ku ment av gift ved hjem-
mels over fø rin ger av fast ei en dom som ledd 
i fi sjon av ak sje sel ska per.6 Fi sjo ner ble 
der med li ke stilt med fu sjo ner hvor Jus tis-
de par te men tet al le re de i et rund skriv av 
1990 had de pre si sert at det gjaldt et slikt 
fri tak.7 Fi sjo ne ne i Søn nich sen-sa ken ble 
gjen nom ført i 1988 og 2003, alt så før det 
nye rund skri vet var gitt, og på det te tids-
punk tet kun ne alt så hjem mels over fø rin-
ge ne ikke skje uten at det på løp do ku-
ment av gift. Jus tis de par te men tets rund skriv 
har for øv rig vært prak ti sert slik at do ku-
ment av gifts fri ta ket bare gjel der for fi sjo ner 
gjen nom ført et ter at rund skri vet ble gitt, 
alt så et ter 21. juni 2005.8

Krav om ting ly sing ved fi sjon
Forusstrandas ho ved an før sel, som knyt tet 
seg til alle de fem ei en dom me ne, var at en 
ei en doms rett som er ver ves ved fi sjon, ikke 
om fat tes av be gre pet «rett som er stif tet 
ved av ta le» i ting ly sings lo ven § 23.

Forusstranda vant ikke frem med det te. 
Høy es te rett vis te til at ver ken ting ly sings-
lo ven el ler and re lo ver in ne hol der noen 
de fi ni sjon av be gre pet «av ta le», og at for ar-
bei de ne til ting ly sings lo ven hel ler ikke sier 
noe om hva som lig ger i av ta le be gre pet. 
Høy es te rett fant imid ler tid at inn hol det i 
an nen lov giv ning ga ve sent li ge hol de punk-
ter for for stå el sen av av ta le be gre pet. I den 
for bin del se ble det vist til at de til sva ren de 
rettsvernsreglene i sjø lo ven 39/1994 § 25 
før s te ledd og luft farts lo ven 101/1993 
§ 3–31 be nyt ter be gre pet «fri vil lig stif tet 
rett», og at det i lov for ar bei der og retts-
prak sis er lagt til grunn at det te be gre pet 
sva rer til be gre pet «rett som er stif tet ved 
av ta le» i ting ly sings lo ven § 23. Høy es te rett 
men te at for må let med dis se rettsverns-
reglene – å hind re kre di tor svik – gjør seg 

6 Rundskriv G 06/2005; Den tinglysingsmessige fremgangs
måten når fast eiendom blir overført i forbindelse med 
fusjon, fisjon og omdanning. Såfremt aktørene er kjent 
med disse fritakene, vil ikke et ønske om å spare doku-
mentavgift i dag begrunne manglende tinglysing. Hvis 
tinglysing av eiendomserverv ved fisjon eller fusjon 
likevel blir unnlatt, må dette skyldes andre forhold, for 
eksempel sommel eller ren forglemmelse. Med virkning 
fra 1. januar 2016 er for øvrig dette dokumentavgiftsfri-
taket også blitt hjemlet i Stortingets årlige vedtak om 
dokumentavgift § 2 bokstav k: «Fritatt for dokumentavgift 
er (…) overføring av hjemmel til fast eiendom ved omorga
niseringer som kan gjennomføres med skattemessig kontinui
tet etter skatteloven § 112 til § 115, § 1111 og § 1120 
med tilhørende forskrifter.» Innføringen av dette fritaket i 
stortingsvedtaket var ment å fange opp eiendomserverv i 
forbindelse med visse selskapsmessige omorganiseringer 
som tidligere utløste dokumentavgift, herunder omorga-
niseringer fra ANS til AS og fra enkeltpersonforetak til 
AS. 

7 Rundskriv G-37/90.
8 For øvrig presiseres at man aldri har plikt til å tinglyse 

sine eiendomserverv. Det innebærer dermed ikke noen 
form for avgiftsunndragelse å unnlate å tinglyse for å 
unngå dokumentavgift. 

gjel den de ved alle fri vil li ge dis po si sjo ner 
fra skyld ne rens side.

Forusstranda an før te at kra ve ne som gjel-
der for gjen nom fø rin gen av en sel skaps-
retts lig fi sjon, sik rer en høy grad av no to ri-
tet (be vi se lig het) om dis po si sjo ne ne som er 
fore tatt, og at det te til sa at fi sjon ikke 
om fat tes av av ta le be gre pet i ting ly sings lo-
ven § 23. Høy es te rett var for så vidt ikke 
uenig i at fi sjons reg le ne, i før s te rek ke 
reg le ne i ak sje lo ven og regn skaps lo ven, 
sik rer no to ri tet om blant an net sel skaps be-
slut nin ger og om de grunn leg gen de øko-
no mis ke virk nin ge ne. For Høy es te rett var 
det te li ke vel ikke av gjø ren de:

«For for hol det til ting ly sings lo ven § 23 er 
det imid ler tid ve sent lig at det ikke gjel der 
noe krav om iden ti fi ka sjon av den en kel te 
ei en dom som om fat tes av en fi sjon, i sel-
skaps be slut nin ger el ler i of fent lig til gjen ge-
li ge regn ska per. Jeg nev ner at kra ve ne til 
opp sett av ba lan sen i regn skaps lo ven § 6–2 
går ut på at ver di en av «tom ter, byg nin ger 
og an nen fast ei en dom» skal an gis sam let, 
uten krav om yt ter li ge re spe si fi ka sjon.

I de fles te til fel ler vil man ved en ana ly se 
av regn ska per og un der lig gen de do ku men-
ter kun ne skaf fe seg over sikt over hvor dan 
en fi sjon nær me re er gjen nom ført, her un-
der hvil ke fas te ei en dom mer som er over-
ført til det ut fi sjo ner te sel ska pet. Jeg kan 
imid ler tid ikke se at for hol de ne ved en 
fi sjon i den ne sam men heng skil ler seg 
ve sent lig fra for hol de ne ved and re fri vil li ge 
ei en doms over dra gel ser. Som på pekt gjel der 
kra vet om ting ly sing selv om det i det 
en kel te til fel let ikke er tvil om hvil ke dis-
po si sjo ner som er fore tatt.»9

I Søn nich sen-sa ken var det ikke mu lig ut 
fra fi sjons do ku men te ne å iden ti fi se re kon-
kret hvil ke ei en dom mer (gnr./bnr.) som 
ble over ført i for bin del se med fi sjo ne ne. 
De ler av de ei en dom me ne som ble over-
ført ved fi sjo nen i 1988, ble også først skilt 
ut som egne gnr./bnr. på 1990-tal let. 
Må ten de to fi sjo ne ne var gjen nom ført på, 
skil ler seg nep pe ve sent lig fra det som er 
van lig ved fi sjo ner av små og mel lom sto re 
be drif ter i Norge. 

Kon ti nui tets prin sip pets rek ke vid de
På sam me vis som fu sjons reg le ne, gjen-
nom sy res fi sjons reg le ne av det såkal te kon-
ti nui tets prin sip pet. Det lig ger i det te prin-
sip pet at det over dra gen de sel ska pet an s es 
å fort set te i det over ta ken de, som igjen 
in ne bæ rer at eks em pel vis pri vat retts li ge 

9 Dommens avsnitt (42) og (43).

om set nings be grens nin ger i form av sam-
tyk ke el ler for kjøps ret ter som ho ved re gel 
ikke ak tua li se res ved en fi sjon. Ved Søn-
nich sen-dom men er det av klart at kon ti-
nui tets prin sip pet ikke har som kon se kvens 
at over ta ken de sel skap ikke tren ger retts-
vern for sine er verv.10 Det føl ger for øv rig 
av ak sje lo ven § 14–8, jf. § 13–17 før s te 
ledd, at et ter ikraft tre del sen av fi sjo nen så 
kan «det over ta ken de sel ska pet et ter 
al min ne li ge reg ler over fø re for mel le po si-
sjo ner som eier el ler ret tig hets ha ver til 
ei en de ler som har til hørt et over dra gen de 
sel skap». Så len ge det over dra gen de sel ska-
pet ek si ste rer et ter fi sjo nen, kan det i prak-
sis li ke vel være nød ven dig med en viss 
med virk ning fra det te sel ska pet for å få 
ting lyst hjem mels over fø rin gen.11

And re for mues ob jek ter enn fast ei en-
dom
Høy es te retts dom i Søn nich sen-sa ken 
gjaldt bare spørs må let om rettsvernsrege-
len for fast ei en dom, ting ly sings lo ven 
§ 23, også gjel der ved fi sjon. Lig nen de 
rettsvernsspørsmål kan mel de seg når and-
re ei en de ler enn fast ei en dom blir over ført 
ved fi sjon.

Det fin nes en rek ke rettsvernsregler for 
uli ke ty per for mues ob jek ter. Reg le ne opp-
stil ler uli ke krav til hvil ke dis po si sjo ner 
(rettsvernsakter) som må gjen nom fø res for 
at er ver ver skal få retts vern over for uli ke 
ty per tred je par ter. Hva som skal til for å få 
retts vern mot tid li ge re ei ers kon kurs bo når 
sli ke uli ke for mues ob jek ter er ver ves ved 
fi sjon, må bero på en tol king av den 
en kel te rettsvernsregel.

Når det gjel der realregistrerbart løs øre (skip 
og luft far tøy er), har sjø lo ven § 25 og luft-
farts lo ven § 3–31 sam me re gel som ved 
fast ei en dom. Er ver vet må så le des re gist re-
res (i hen holds vis skips re gis te ret og luft far-
tøy re gis te ret) se nest da gen før kon kurs for 
å være be skyt tet mot over dra gers kon-
kurs bo. Mens ting ly sings lo ven § 23 be nyt-
ter be gre pet «rett som er stif tet ved av ta le», 
føl ger det av dis se lov be stem mel se ne at 
re gist re rings kra vet gjel der ved en hver «fri-
vil lig stif tet rett». Er verv ved fi sjon må 
utvil somt om fat tes av det te be gre pet. 
Over ta ken de sel skap vil da bare få retts-

10 Det motsatte synspunktet ble før Sønnichsen-dommen 
hevdet av Hans Fredrik Marthinussen: Tredjemannspro-
blemer (2016) s. 182.

11 Tinglysingsmyndighetene (Statens kartverk) foretrekker i 
dag at det utstedes et skjøte også når hjemmel overføres i 
forbindelse med fisjon. Når skjøter ellers tinglyses, er det 
bare overdrager (hjemmelshaver) som signerer skjøtet. I 
fisjonstilfellene har Kartverkets praksis vært varierende, 
men man synes nå å godta at bare overtakende selskap 
(erverver) signerer skjøtet. 
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vern mot over dra gers kon kurs hvis er ver-
vet er blitt re gist rert i de re spek ti ve re gist re 
se nest da gen før kon kurs åp ning.

For fi nan si el le in stru men ter (for eks em pel 
ak sjer og teg nings ret ter) inn ført i et ver di-
pa pir re gis ter, føl ger det av verdipapirregis-
terloven 64/2002 § 7–1 at re gist rer te ret-
tig he ter går for an ret tig he ter som ikke er 
re gist rert. Iføl ge lo vens for ar bei der om fat-
ter ret tig hets be gre pet i § 7–1 både «ret tig
he ter er ver vet ved av ta le mv» og kre di tor-
krav i for bin del se med kon kurs be slag.12 
Ba sert på re sul ta tet i Søn nich sen-dom men, 
hvor Høy es te rett alt så kom til at be gre pet 
«rett som er stif tet ved av ta le» i ting ly sings-
lo ven § 23 om fat ter er verv ved fi sjon, 
an tar vi at sli ke er verv også om fat tes av 
verdipapirregisterloven § 7–1. I mot set-
ning til hva som gjel der for fast ei en dom, 
skip og luft far tøy er, in ne bæ rer imid ler tid 
ikke kon kurs åp nin gen i seg selv at be slags-
reg le ne får an ven del se: det kon kurs be slag 
som kon kurs åp nin gen med fø rer, må som 
alle and re ret tig he ter re gist re res i ver di pa-
pir re gis te ret, og be slaget får pri ori tet først 
fra re gist re rings tids punk tet. Kon kurs bo et 
kan et ter det te be slag leg ge fi nan si el le 
in stru men ter som er er ver vet ved fi sjon 

12 Ot.prp. nr. 39 (2001-2002) s. 158.

hvis er ver vet ikke er blitt re gist rert på det 
tids punkt kon kurs åp nin gen re gist re res i 
ver di pa pir re gis te ret.

For ak sjer som ikke er re gist rert i et ver di-
pa pir re gis ter, føl ger rettsvernsregelen av 
ak sje lo ven 44/1997 § 4–13 (3). Er ver vet 
får retts vern mot over dra gers kre di to rer 
ved at sel ska pet får mel ding om over dra-
gel sen. Be stem mel sen bru ker be gre pet 
«av hen det», og det te må klart også om fat te 
er verv av ak sjer ved fi sjon.

Er verv av enk le pen ge krav (kun de ford rin-
ger, bank inn skudd mv.) får retts vern mot 
over dra gers kre di to rer ved mel ding til 
skyld ne ren for ford rin gen. For enk le 
gjelds brev føl ger den ne re ge len av gjelds-
brev lo ven 1/1939 § 29 før s te ledd. Det er 
sik ker rett at sam me re gel får an ven del se 
for and re, enk le pen ge krav som ikke er 
knyt tet til gjelds brev.13 Gjelds brev lo ven 
§ 29 før s te ledd be nyt ter be gre pe ne 
«avhendt» og «av hen din ga». Det te må klart 
om fat te til fel ler hvor ford rin ger over fø res 
ved fi sjon. Det føl ger imid ler tid av gjelds-
brev lo ven § 29 tred je ledd at rettsvernsre-
gelen i § 29 før s te ledd ikke gjel der «når 

13 Jf. Mads H. Andenæs: Konkurs (3. utg. 2009) s. 258 
med videre henvisninger.

uteståande krav blir av hen de sam an med 
ein for ret ning som det gjeld bok fø rings-
plikt for». Det må an tas at det te unn ta ket 
også kan gjel de ved fi sjo ner.

For van lig løs øre (dvs. løs øre som ikke kan 
re gist re res i et re al re gis ter) er ut gangs punk-
tet at er ver ver får retts vern mot over dra-
gers kon kurs bo hvis løs øre gjen stan den er 
blitt fy sisk over le vert før kon kurs åp nin gen. 
Re ge len er ikke lov fes tet, men er blitt 
ut vik let i retts prak sis og ju ri disk teo ri.14 Vi 
er ikke kjent med at det har vært reist 
spørs mål om det gjel der et an net retts-
vernskrav enn over le ve ring når løs øre 
er ver ves ved fi sjon. Vi leg ger til grunn at 
det sam me over le ve rings kra vet vil gjel de 
også i dis se til fel le ne. Høy es te retts dom i 
Søn nich sen-sa ken gir et ter vår opp fat ning 
klar støt te for et slikt stand punkt.

Kon klu sjo nen blir et ter det te at de van li ge 
rettsvernsreglene som gjel der ved er verv av 
and re for mues ob jek ter enn fast ei en dom, 
også vil gjel de når er ver vet skjer som ledd i 
fi sjon. Over ta ken de sel skap vil bare være 
be skyt tet mot kon kurs bo et til det over dra-
gen de sel ska pet der som de re le van te retts-
vernsaktene er blitt gjen nom ført.

Hva gjel der ved fu sjon?
I prin sip pet kan lig nen de rettsvernsspørs-
mål opp stå ved fu sjon, alt så når over ta-
ken de sel skap i fu sjo nen er ver ver fast ei en-
dom el ler and re for mues ob jek ter fra over-
dra gen de sel skap.

I og med at fu sjo nen med fø rer at over ta-
ken de sel skap over tar alle for plik tel ser til 
over dra gen de sel skap, og sist nevn te dess-
uten opp hø rer å ek si ste re som føl ge av 
fu sjo nen, vil ikke rettsvernsspørsmålet 
kun ne opp stå i for hold til kre di to re ne til 
over dra gen de sel skap: kre di to re ne til det 
(nå opp løs te) over dra gen de sel ska pet kan 
ta be slag i et hvert for mu es go de som til hø-
rer over ta ken de sel skap, her un der 
formues   go der som skri ver seg fra det over-
dra gen de sel ska pet.

Pro ble met kan der imot til spis se seg hvis 
over dra gen de sel skap selv ikke har sik ret 
seg retts vern over for tid li ge re eier(e) av det 
ak tu el le for mues ob jek tet. Over dra gen de 
sel skap har for eks em pel før fu sjo nen kjøpt 
en ei en dom fra sel skap A, men unn latt å 
ting ly se kjø pet. Ei en dom men over fø res til 

14 Se for eksempel Mads H. Andenæs: Konkurs (3. utg. 
2009) s. 260 flg. med videre henvisninger. Det er lagt til 
grunn at det gjelder visse unntak fra overleveringskravet, 
blant annet når overdrager har beholdt løsøregjenstanden 
i erververs interesse (den såkalte «interesselæren»).

 
For van lig løs øre er ut gangs punk tet at er ver ver får retts vern mot over dra gers kon kurs bo hvis 
løs øre gjen stan den er blitt fy sisk over le vert før kon kurs åp nin gen.
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et nytt sel skap gjen nom fu sjon, og sel skap 
A går der et ter kon kurs.

Et ter vårt syn må ting ly sings kra vet i ting-
ly sings lo ven § 23 utvil somt gjel de også i 
dis se til fel le ne. På sam me måte som ved 
fi sjon, har over ta ken de sel skap er ver vet 
ei en dom men gjen nom en fri vil lig dis po si-
sjon. I den grad over dra gen de sel skap ikke 
har skaf fet seg retts vern for sitt er verv, vil 
kra vet i § 23 om at er ver vet må ting ly ses 
se nest da gen før kon kurs åp ning, også 
gjel de ved fu sjon.15

Til sva ren de leg ger vi til grunn at de van-
li ge rettsvernsreglene som gjel der for and re 
for mues ob jek ter enn fast ei en dom (jf. 
gjen nom gan gen oven for), også vil gjel de 
når sli ke for mues ob jek ter over fø res ved 
fu sjon. Med and re ord vil ikke fu sjo nen 
kun ne «re pa re re» over dra gen de sel skaps 
mang len de retts vern ved tid li ge re er verv.

15 Som nevnt ovenfor har det helt siden 1990 gjeldt et 
fritak for dokumentavgift i fusjonstilfellene. Fritaket 
gjelder overføring av grunnbokshjemmelen fra overdra-
gende til overtakende selskap, men derimot ikke over-
skjøting fra andre hjemmelshavere enn det overdragende 
til overtakende selskap. 

Over fø ring av bo ets be slags rett
Grunn laget for kon kurs bo ets be slags rett 
over for Forusstranda var at kon kurs bo et 
men te at kon kurs skyld ne ren (Søn nich sen) 
tid li ge re had de vært eier av ei en dom me ne.

At kon kurs skyld ne ren har grunn boks hjem
me len på kon kurs tids punk tet, el ler har 
hatt grunn boks hjem mel på et tid li ge re 
tids punkt, er ver ken en nød ven dig el ler 
til strek ke lig be tin gel se for at kon kurs bo et 
kan på be ro pe seg ting ly sings lo ven § 23. At 
grunn boks hjem mel ikke er nød ven dig for 
at over dra gers kon kurs bo kan be nyt te 
ting ly sings lo ven § 23, føl ger av Høy es te-
retts dom i Rt. 2008.586 (Fag ut leie). Kon-
kurs bo et til sel ger av en fast ei en dom ble 
her gitt rett til å be slag leg ge en ei en dom 
hvor kjø per ikke had de ting lyst sitt er verv 
før kon kurs åp ning, det te selv om sel ger 
(kon kurs skyld ner) ald ri had de hatt grunn-
boks hjem mel til ei en dom men. Li ke le des 
er det sik ker rett at kon kurs bo et til en part 
som ikke har vært re ell eier av ei en dom-
men, ikke kan be slag leg ge ei en dom men 
selv om kon kurs skyld ne ren har grunn-
boks hjem me len til ei en dom men når kon-
kurs åpnes. Hvis kon kurs skyld ner bare har 

fått over ført grunn boks hjem me len pro-
for ma, alt så at det er en an nen part som 
re elt sett fort satt står som eier av ei en dom-
men, kan hjem mels ha vers bo ikke be slag-
leg ge ei en dom men.16

I den fore lig gen de sa ken var det ube stridt 
at Søn nich sen, kon kurs skyld ne ren, iso lert 
sett ald ri had de vært re ell eier av tre av 
ei en dom me ne. Sel ska pet had de for dis se 
ei en dom men bare over tatt en «tom» 
grunn boks hjem mel gjen nom fu sjon med 
et sel skap som tid li ge re had de vært eier av 
ei en dom men. Det var på det rene at ved 
en even tu ell kon kurs i det over dra gen de 
sel ska pet i fu sjo nen, vil le kon kurs be slaget 

16 Dette følger av den alminnelige beslagsregelen i dek-
ningsloven 59/1984 § 2-2, som fastslår at kreditorene 
bare kan beslaglegge eiendeler som «tilhører skyldneren på 
beslagstiden», sammenholdt med at regelen i tinglysings-
loven § 23 bare gjelder overdragelser «ut fra» konkurs-
skyldneren. Dette formuleres gjerne slik at konkursboet 
aldri kan påberope seg konkursskyldnerens legitimasjon. 
Rt. 1935.981 (Bygland) regnes som et prejudikat for 
løsningen. En far kjøpte her en gård. For å sikre seg mot 
kreditorpågang, ble hjemmelen til gården overført til søn-
nen. Flere år senere var det i stedet sønnen som gikk 
konkurs. Høyesterett kom til at sønnens konkursbo ikke 
kunne beslaglegge eiendommen. Selv om sønnen var 
hjemmelshaver på konkurstidspunktet, var det utvilsomt 
faren som var og hele tiden hadde vært reell eier av 
eiendommen.
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ha om fat tet de ak tu el le ei en dom me ne. 
Til sva ren de had de ikke be slags spørs må let 
vært tvil somt hvis fu sjo nen had de vært 
«snudd», dvs. hvis Søn nich sen had de vært 
det over dra gen de og ikke det over ta ken de 
sel skap i fu sjo nen.

Kon kurs bo ets la ten te be slags rett kan et ter 
sin art ikke over dras til and re, dvs. at det 
bare er kon kurs bo et til tid li ge re re ell eier 
som kan gjø re be slags ret ten gjel den de 
over for se ne re er ver ve re som ikke har ting-
lyst sitt er verv.17 Også en kel te of fent lig-
retts li ge til la tel ser er et ter sin art ikke over-
før ba re, dvs. i den grad over dra gen de sel-
skap dri ver en virk som het som kre ver til la-
tel se, må det over ta ken de sel ska pet søke 
om ny til la tel se.18 Også pri vat retts lig kan 
det ten kes kon trak ter hvor det er av talt at 
kon trak ten ikke kan over fø res, hel ler ikke 
ved fu sjon, el ler at av tal te om set nings be-
grens nin ger også gjel der ved fu sjon.19 I 
sli ke til fel ler gir med and re ord det så kal te 
kon ti nui tets prin sip pet ikke et til strek ke lig 
retts lig grunn lag for å over fø re ei en de ler, 
ret tig he ter og for plik tel ser. Det vil da ha 
di rek te be tyd ning hvil ket av de fu sjo ne-
ren de sel ska pe ne som er over dra gen de og 
over ta ken de.20

Høy es te rett gikk imid ler tid ikke nær me re 
inn på kon ti nui tets prin sip pets inn hold, 
men nøy de seg med å si at det i den ne 
sam men heng ikke «kan ha be tyd ning for 
det fu sjo ner te sel ska pets retts stil ling hvil-
ket av de to sel ska pe ne som var over ta-
ken de sel skap ved fu sjo nen». Det ble vist 
til ord ly den i ting ly sings lo ven § 23 og at 
det «føl ger av ak sje lo ven § 13–2 at det 
fu sjo ner te sel ska pet trer fullt ut inn i det 
over dra gen de sel ska pets retts stil ling».21

Et ter vårt syn er det noe over ras ken de at 
Høy es te rett vel ger å for mu le re seg så vidt 
kort fat tet på det te punk tet. Så len ge det i 
man ge and re sam men hen ger som nevnt 

17 Det følger av tinglysingsloven § 21 at før konkurs åpnes, 
har enkeltforfølgende kreditorer (utleggshavere) samme 
rett. 

18 Det er for eksempel på det rene at konsesjon til drive 
bank etter finafnsforetaksloven 17/2015 § 2-7 ikke kan 
overføres ved fusjon. Tilsvarende gjelder konsesjon etter 
konsesjonsloven 98/2003 § 2 hvor en konsesjonspliktig 
eiendom overføres ved fusjon. 

19 Et eksempel på en kontrakt hvor overføring ved fusjon 
krever samtykke, er standard leieavtale for næringslokaler 
(brukte/«som de er»-lokaler), 5. utg. 06/16, utgitt av 
Huseiernes Landsforbund, Norsk eiendom og Forum for 
Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund punkt 
25 annet ledd. Et eksempel på et avtalt overføringsforbud 
følger av Rt. 2010 s. 918.

20 Se nærmere om kontinuitetsprinsippet i Aarbakke med 
flere: Aksjeloven og allmennaksjeloven med kommentarer 
(3. utg. 2012) s. 757-763 og Mads H. Andenæs: Aksje-
selskaper og allmennaksjeselskaper (3. utg. 2016 ved Ole 
Andenæs, Stig Berge og Margrethe Buskerud Christof-
fersen) s. 593-594. 

21 Dommens avsnitt (47).

har at skil lig be tyd ning for den retts li ge 
po si sjo nen til det fu sjo ner te sel ska pet hvil-
ket sel skap som blir hen holds vis det over-
dra gen de og over ta ken de, kun ne Høy es te-
rett gjer ne ut dy pet nær me re hvor for man 
men te at det te val get ikke had de be tyd-
ning for be slags spørs må let. At det fu sjo-
ner te sel ska pet i hen hold til ak sje lo ven 
§ 13–2 først «trer fullt ut inn i det over-
dra gen de sel ska pets retts stil ling», er som 
nevnt bare en ho ved re gel og ut gangs-
punkt. En re ell be grun nel se kan være at 
par tens valg av trans ak sjons struk tur ikke 
bør kun ne med fø re at kre di to re ne til over-
dra gen de sel skap mis ter den be slags ret ten 
som de el lers vil le ha hatt og at man i den 
for bin del se må ak sep te re at kre di to re ne i 
over ta ken de sel skap får en be slags rett de 
el lers ikke vil le ha hatt.

Be tyd nin gen av langt ei er skap
I Høy es te retts dom vies mest plass til det 
tred je ho ved spørs må let i sa ken; rettsverns-
hevd. Spørs må let var bare ak tu elt for to av 
de fem ei en dom me ne. Det var på det rene 
at Forusstranda og dets rettsforgjengere 
had de eid de to ei en dom me ne i mer enn 
20 år da kon kur sen ble åp net i 2012. 
Forusstranda men te at man der med uan-
sett had de hev det retts vern for er ver vet, og 
at det der med ikke var nød ven dig å ting-
ly se er ver vet før kon kurs åp nin gen.

De van li ge reg le ne om hevd er gitt i hevds-
lo ven 1/1966. Lo ven fast slår at ei en doms-
rett og bruks rett til fast ei en dom kan hev-
des. Vil kå ret for eiendomshevd er at hev-
de ren urett mes sig, men i akt som god tro, 
har brukt ei en dom men som sin egen i 
minst 20 år. Hvis to el ler fle re har ut øvd 
hevd et ter hver and re, og de opp fyl ler 
hevds vil kå re ne, slås hevds pe ri ode ne sam-
men ved be reg nin gen av 20-års pe ri oden. 
Hvis hevds ti den er full ført, føl ger det 
vi de re av ting ly sings lo ven § 23, jf. § 21 
an net ledd, at hev de ren har retts vern over-
for opp rin ne lig ei ers kon kurs bo. Retts ver-
net føl ger alt så au to ma tisk med ved full-
ført hevd, og det te be teg nes gjer ne som 
ak ses so risk rettsvernshevd. Hvis kon kurs hos 
ret te eier for eks em pel åpnes 21 år et ter at 
hevds ti den ble på be gynt, er hev de ren 
be skyt tet uten ting ly sing.

I Søn nich sen-sa ken kun ne ikke Forus-
stranda på be ro pe seg ak ses so risk retts-
vernshevd. Bru ken av ei en dom me ne i 
hevds tid had de her ikke skjedd i strid med 
ret te ei ers rett. Bru ken var tvert imot høyst 
be ret ti get i og med at sel ska pet (og dets 

rettsforgjengere) var ret te ei e re av ei en-
dom me ne.

Forusstrandas an før sel på det te punk tet 
var der for ba sert på så kalt selv sten dig retts
vernshevd. Det fin nes in gen lov reg ler om 
selv sten dig rettsvernshevd, men 
Forusstranda men te at sli ke reg ler kan 
opp stil les på ulov fes tet grunn lag. Syns-
punk tet om selv sten dig rettsvernshevd 
in ne bæ rer at en part som har hatt lov lig 
at komst til ei en dom men i full hevds tid, 
hev der retts vern uten ting ly sing når hevds-
ti den er full ført. Be grun nel sen for å opp-
stil le en slik re gel har gjer ne vært «fra det 
mer til det mind re-be trakt nin ger»; så len ge 
ting ly sings lo ven § 21 an net ledd fast slår at 
den som ikke har hatt lov lig at komst til en 
ei en dom, opp når retts vern uten ting ly sing 
et ter 20 år (dvs. ak ses so risk rettsverns-
hevd), bør ikke den som har vært eier og 
som der med har hatt lov lig at komst til 
ei en dom men i sam me pe ri ode, stil les noe 
dår li ge re.

Hel ler ikke på det te punk tet vant 
Forusstranda frem i Høy es te rett. Høy es te-
rett er kjen te først at ju ri disk teo ri «i nok så 
stor ut strek ning» har ak sep tert selv sten dig 
rettsvernshevd.22 Høy es te rett fant ikke 
grunn til å ta stil ling til selv sten dig retts-
vernshevd på ge ne relt grunn lag. Av gjø-
ren de for Høy es te rett var uan sett at det 
fore lig gen de til fel let ikke kun ne gi grunn-
lag for et slikt retts vern. I den for bin del se 
ble Forusstrandas egne, sub jek ti ve for hold 
frem he vet:

«Er ver ve ren har her be visst unn latt å ting-
ly se sitt er verv. Det gjaldt både da fi sjo nen 
ble gjen nom ført og se ne re, da 
Forusstranda Næ rings park AS over tok 
ei en dom men. Det er for klart at man unn-
lot ting ly sing for di man ikke øns ket å 
be ta le do ku ment av gift fle re gan ger. 
Forusstranda Næ rings parks sik te mål var å 
rea li se re sitt pro sjekt med byg ging av bo li-
ger i lø pet av re la tivt kort tid.»23

Høy es te rett på pek te vi de re at det i våre 
da ger sjel den vil fore kom me hevds er verv 
av en hel ei en dom. I lys av det te men te 
Høy es te rett også at det vil le frem stå som 
en ve sent lig ut vi del se av hevds unn ta ket 
et ter ting ly sings lo ven der som retts vern 
skul le an s es etab lert for Forusstranda.

Forusstranda had de i og for seg et be ty de-
lig retts kil de grunn lag som støt te for at det 
på ulov fes tet grunn lag gjel der reg ler om 

22 Dommens avsnitt (56).
23 Dommens avsnitt (57). 
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selv sten dig rettsvernshevd. Høy es te rett 
valg te imid ler tid alt så ikke å ta stil ling til 
om sli ke reg ler ge ne relt kan opp stil les, 
men nøy de seg med å kon klu de re med at 
selv sten dig rettsvernshevd i hvert fall ikke 
var ak tu elt i den fore lig gen de sa ken. Det 
un der lig gen de, bæ ren de ar gu men tet for 
Høy es te rett sy nes å ha vært ri me lig hets-
hen syn; at Forusstranda had de seg selv å 
tak ke. Forusstranda had de så le des gjen-
nom en lang pe ri ode hatt an led ning til å 
sik re seg mot en slik tvist som opp sto da 
Søn nich sen gikk kon kurs, gan ske en kelt 
ved å sør ge for å ting ly se hjem mels over fø-
rin gen. Forusstranda valg te imid ler tid 
be visst å ikke ting ly se er ver vet av rent 
øko no mis ke grun ner – øns ket om å unn gå 
do ku ment av gift som ut lø ses ved ting ly sing 
– og det te ble ikke an sett be skyt tel ses ver-
dig.24

I Søn nich sen-dom men har Høy es te rett 
slått fast at selv sten dig rettsvernshevd i 
hvert fall ikke er mu lig for den som be visst 
av øko no mis ke grun ner har unn latt å ting-
ly se. Ut fra dom men er det van ske lig å 
trek ke sik re slut nin ger med hen syn til i 
hvil ke and re til fel ler selv sten dig rettsverns-
hevd even tu elt kan bli god tatt. Det kan 
ten kes at er ver ver av en fast ei en dom har 
vært mer el ler mind re uvi ten de om den 
mang len de ting ly sin gen, alt så at unn la tel-
sen av å ting ly se ikke har vært «be visst», 
el ler at den ne unn la tel sen ikke skyl des 
øko no mis ke grun ner (do ku ment av gift). 
Kan skje må Høy es te retts pre mis ser for stås 
slik at selv sten dig rettsvernshevd i prak sis 
all tid vil være ute luk ket ved er verv av en 
hel gnr/bnr. I sli ke til fel ler svik ter pa ral lel-
len med van lig hevd for di det i våre da ger 
frem står som lite prak tisk at noen i god tro 
skal kun ne hev de en hel ei en dom, i hvert 
fall hvis den ne er av en viss stør rel se. Mu li-
gens vil reg ler om selv sten dig rettsverns-
hevd et ter det te bare få prak tisk an ven del se 
for bruks ret ter (ty pisk vei ret ter) og ikke 
ei en doms ret ter.

Av slut ning
Høy es te retts dom i Søn nich sen-sa ken må 
ses på som en klar ad var sel til dem som 
vel ger å unn la te ting ly sing for å spa re 
do ku ment av gift. Dom men gjaldt rik tig-

24 Slike rimelighetsvurderinger ble uttrykt klarere i lag-
mannsrettens dom: «Det er vanskelig å se noen rimelig-
het i å gi erververen samme rettsstilling etter 20 år som 
om han hadde tinglyst ervervet fra starten av og betalt 
dokumentavgift. Eieren, i dette tilfellet Forusstranda, har 
vært kjent med usikkerheten som følger med unnlatelse 
av tinglysing. Den som bevisst unnlater å tinglyse, bør 
ikke ved tidens løp få en mindre oppfordring til å ting-
lyse, men snarere en større oppfordring til å tinglyse.» 
(Gulating lagmannsretts dom 17. februar 2016, s. 13-14) 

nok di rek te bare en kel te, be gren se de spørs-
mål knyt tet til te ma et retts vern mot tid li-
ge re ei ers kon kurs bo, nem lig om er verv 
ved fi sjon om fat tes av ting ly sings kra vet og 
om retts vern kan opp nås uten ting ly sing 
ved selv sten dig rettsvernshevd, men et ter 
vårt syn er sig na let som gis i dom men 
utve ty dig; er ver ve re av fast ei en dom bør 
ting ly se sine er verv. Dom men an skue lig-
gjør dess uten det ube ha ge li ge for hol det at 
bo ets be slags rett et ter ting ly sings lo ven 
§ 23 ikke er un der lagt van li ge for el del ses-
reg ler. En kel te av ei en dom me ne som Søn-
nich sen-boet tok be slag i, had de vært eid i 
hele 24 år, men det ble som nevnt ikke 
til lagt vekt for be slags spørs må let. Det kan 
da for den saks skyld da hel ler ikke spil le 
noen rol le om ei er ska pet skri ver seg fra 
100 år før kon kur sen inn tref fer.

Sær lig blant ak tø rer i næ rings ei en doms-
bran sjen ser man ofte at ei en doms kjøp 
ikke ting ly ses for å unn gå do ku ment av gift. 
I ste det har man gjer ne valgt uli ke and re 
ar ran ge men ter, for eks em pel at over dra gel-
se ne struk tu re res i form av salg av ak sjer i 
så kal te hjem mels sel ska per (som bare sit ter 
med grunn boks hjem me len og ikke den 
re el le ei en doms ret ten), ting ly sing av sik-
rings pant25 og/el ler urå dig hets er klæ rin-
ger26, ut ste del se av blan ko skjø ter27 og 
ge ne ral full mak ter. Tan ken her er som re gel 
å opp nå be skyt tel se mot tid li ge re ei e res 
kre di to rer, men alt så uten at det te skal 
ut lø se do ku ment av gift. Vårt ge ne rel le 
inn trykk er at uvi ten he ten om den ge ne-
rel le rettsvernsjussen som lig ger i bunn for 
dis se trans ak sjo ne ne, samt til tro en til al ter-

25 Slike sikringspant var blant annet tema i Rt. 2012.335 
(Notar). Saken gjaldt spørsmålet om en eiendomsmegler 
hadde opptrådt erstatningsbetingende overfor kjøper ved 
å slette et sikringspant som var blitt tinglyst til fordel for 
kjøper. Kjøper hadde bevisst unnlatt å tinglyse for å spare 
dokumentavgift. Etter at sikringspantet var blitt slettet, 
gikk selger konkurs, og konkursboet inndro eiendommen 
etter tinglysingsloven § 23. Høyesterett mente at megle-
ren klart hadde opptrådt erstatningsbetingende overfor 
kjøper ved å slette sikringspantet. Erstatningen ble 
imidlertid redusert med en tredjedel som følge av skade-
lidtes (kjøpers) medvirkning. Dette ble begrunnet med 
den «noe irregulære løsningen av hjemmelsoverføringen fra 
selger», altså den manglende tinglysingen som var begrun-
net i kjøpers ønske om å unngå dokumentavgift (avsnitt 
(113)). 

26 En tinglyst urådighetserklæring innebærer at hjemmels-
haver forbys å disponere rettslig over eiendommen, for 
eksempel ved salg eller pantsettelse. I Sønnichsen-saken 
hadde Forusstranda i forbindelse med kjøpet fått tinglyst 
en slik urådighetserklæring. Det er imidlertid sikker rett 
at en urådighetserklæring bare beskytter mot frivillige 
erverv fra hjemmelshaver, og ikke kreditorbeslag som 
konkurs. Det følger av tingrettens dom i Sønnichsen-
saken (Stavanger tingretts dom 22. januar 2015) at 
Forusstranda opprinnelig anførte overfor boet at den 
tinglyste urådighetserklæringen utelukket beslag etter 
tinglysingsloven § 23, men at denne anførselen senere ble 
frafalt.

27 I Sønnichsen-saken var Sønnichsen i henhold til tidligere 
inngåtte avtaler forpliktet til å utstede blankoskjøter ved 
påkrav. Forusstranda kunne dermed når som helst ha 
sørget for at ervervene ble tinglyst, men dette ble altså 
aldri gjort før konkursen. 

na ti ve sik rings ar ran ge men ter, har vært 
nok så ut bredt i næ rings ei en doms bran sjen.

Et ter vårt syn til si er Høy es te retts dom i 
Søn nich sen-sa ken at skil lig var som het med 
å sto le på sli ke al ter na ti ver til ting ly sing. 
Hvis kon kurs bo et til en tid li ge re eier 
ut ford rer den valg te frem gangs måten, vil 
det sto re «bak tep pet» være det enk le fak-
tum at ting ly sing av ei en doms er ver vet 
all tid vil gi kjø per full be skyt tel se. Ting ly-
sing er frem gangs måten lov gi ver all tid har 
fore skre vet for å gi ei en doms kjø pe re til-
strek ke lig be skyt tel se. Rettsvernsregelen i 
ting ly sings lo ven § 23 hø rer til den mest 
«hard kok te» de len av jus sen, og re ge len 
har også tid li ge re vært prak ti sert strengt av 
dom sto le ne. Retts vern hand ler alt så om alt 
el ler in gen ting; hvis er ver vet ikke er blitt 
ting lyst før kon kur sen, vil hele ei en dom-
men inn gå i kon kurs bo ets be slag. Sær lig 
ved salg av næ rings ei en dom mer kan det 
dreie seg om be ty de li ge ver di er, og kon-
kurs be slaget kan som nevnt kom me man-
ge år et ter over dra gel sen, på et tids punkt 
hvor ei en dom men kan ha ste get yt ter li ge re 
i ver di som føl ge av al min ne lig ver di stig-
ning og er ver vers på kost nin ger. Alle dis se 
ver di ene går tapt ved et be slag et ter ting ly-
sings lo ven § 23. I lys av det te vil unek te lig 
en do ku ment av gift på 2,5 pro sent av opp-
rin ne lig salgs ver di frem stå som en bil lig 
for sik rings pre mie.

Mang len de ting ly sing kan også ha regn-
skaps mes si ge kon se kven ser. Det er rik tig-
nok på det rene at retts vern ikke er noe 
krav for at et ak sje inn skudd skal an s es 
mot tatt et ter ak sje lo ven § 2–18 an net 
ledd.28 Men der som sel ska pet har ei en de ler 
i ba lan sen som kan være gjen stand for 
kre di tor be slag på grunn av mang len de 
ting ly sing, in ne bæ rer det te at sel ska pet har 
stilt re al sik ker het for tred je manns gjeld, 
dvs. at det fore lig ger en form for ga ran ti-
for plik tel se som det et ter om sten dig he te ne 
må opp ly ses om i no te ne, jf. regn skaps lo-
ven 56/1998 § 7–28.

28 NOU 1996: 3 s. 112. Men mellom innskyter og selska-
pet må det ha vært gjennomført en ubetinget overgang av 
eiendomsretten. For fast eiendom medfører dette at 
selskapet må ha mottatt skjøte med nødvendige signatu-
rer fra innskyter/hjemmelshaver, se nærmere Aarbakke 
med flere: Aksjeloven og allmennaksjeloven med kom-
mentarer (3. utg. 2012) s. 152. 


