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Høringsuttalelse om norsk internasjonal insolvensrett
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Det vises til Justisdepartementets brev av 18. november 2010, hvor utredning fra professor
Mads Henry Andenæs om "Norsk internasjonal insolvensrett" ble sendt på høring.

Etter Oslo byfogdembetes oppfatning er det viktig at det snarest mulig vedtas nye regler om
norsk internasjonal insolvensrett. I de senere år har handel og finanstransaksjoner over
landegrensene økt vesentlig og norsk økonomi er blitt meget mer internasjonal. Følgen er at
stadig flere norske konkurser har forgreninger til utlandet, og at norske næringsvirksomheter i
økende grad blir berørt av konkurser i utlandet. I de siste årene har man fått særlige
utfordringer i forbindelse med såkalte NUF-konkurser, dvs, norsk konkurs i utenlandsk
registrerte selskap, hvor den vesentlige virksomhet er i Norge. Norske bostyrere har
problemer med å bli anerkjent i utlandet, bl.a. i forbindelse med beslag i selskapenes verdier i
utlandet og når det er behov for å skaffe opplysninger.

Det er således en stor mangel og et økende problem at Norge ikke har regler om norsk
internasjonal insolvensrett.

Etter Oslo byfogdembetes mening fremstår utredningen fra professor Mads Henry Andenæs
som meget grundig og solid. Retten støtter de forslag som fremsettes om å utforme
alminnelige lovregler om norsk internasjonal insolvensrett. Vi støtter også forslaget om at
Norge bør søke å inngå avtale med EU om å tiltre EU-forordning om konkurs.

I utkastets forslag til ny § 179 i konkursloven er det foreslått å legge oppgavene med
anerkjennelse og registrering av utenlandske domstolers insolvensbehandling til
førsteinstansdomstol i Norge. Vi er enig i at det er en fornuftig løsning. Dette bør være
oppgaver for domstolene, og ikke overlates til de respektive registerenheter
(Brønnøysundregistrene, Statens Kartverk m.v.). Ved å legge oppgavene til kun én domstol
får man en enhetlig behandling av disse spørsmåt. Den aktuelle domstol vil opparbeide
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seg god kompetanse på disse spørsmål. Det er også viktig med rask saksbehandling av slik
anerkjennelse. Vi er enig i at det er naturlig at oppgavene legges til førsteinstansdomstolen i
Oslo. Oslo byfogdembete har som spesialdomstol med konkurs som hovedsaksfelt, en særlig
kompetanse innen konkurssaker. Domstolen behandler klart flest konkurssaker i landet,
hvorav mange med internasjonale forgreninger. I denne sammenheng nevnes at Oslo
byfogdembete i forslag til ny skiftelovgivning (NOU 2007:16) også er tiltenkt en særlig rolle
hva gjelder internasjonal skiftekompetanse, ved at denne domstol skal forestå skiftet i de
tilfeller hvor avdøde ikke var bosatt i Norge.

Når det i utkastets § 179 står "Oslo tingrett", forstår vi dette slik at disse oppgavene skal
legges til den førsteinstansdomstol i Oslo som etter domssognsforskriften behandler
konkurssakene. I dag er det Oslo byfogdembete. Oppgavene bør derfor legges til Oslo
byfogdembete.
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