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Høringsuttalelse  -  Fortrinnsberettigende obligasjoner

Vi viser til departementets høringsbrev av 23. mars 2006 vedrørende
fortrinnsberettigende obligasjoner.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid
gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt
etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper
innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik
erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er
frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med
fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli
vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi
uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig
ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å
opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som en
uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er
forelagt lovutvalget for bank, finansiering og valuta og lovutvalget for konkurs,
akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. Lovutvalget for bank, finansiering
og valuta består av Hilde Vihovde, (leder), Ivar Sagbakken, Knut Endre, Frode
Mathiesen og Hans Haugstad. Lovutvalget for konkurs, akkord, panterett,
tvangsfullbyrdelse og inkasso består av Arne Laastad, (leder), Jens Blix-Nilsen,
Håvard Wiker, Leif Petter Madsen, Siv Sandvik og Borgar Høgetveit Berg.
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Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

I høringsnotatet pkt. 15.3 omhandles situasjonen hvor det åpnes konkurs i et
kredittforetak som omhandlet i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 3, jf § 3-5•
Advokatforeningen støtter departementets forslag om å la sikkerhetsmassen inngå i
konkursboet ved en konkurs, for således å sikre en samfunnsmessig kontroll med
hele bobehandlingen.

Det er også åpenbart at obligasjonseierne skal ha fortrinnsrett til dekning før øvrige
kreditorer, tilsvarende som for pantekreditorer.

Når det gjelder bostyrers arbeid med drift, forvaltning, inndrivelse og realisasjon av
sikkerhetsmassen, fremgår det av høringsnotatet at slike kostnader kan kreves dekket
før obligasjonseierne får dekning.

Dette fremstår som en fornuftig og absolutt nødvendig regel, og en bostyrer har ikke
anledning til å benytte boets masse i sitt arbeid for en enkelt kreditorgruppe, i dette
tilfellet obligasjonseierne.

Under ordinær bobehandling hvor betydelige panthaverinteresser er involvert, er det
ikke uvanlig at bostyrer også arbeider for panthavers særlige interesser, og da i
henhold til en avtale hvorved panthaver også belastes kostnader ved bostyrers arbeid.
Det er fornuftig å få dette regulert gjennom en forskrift.

I høringsnotatet er det reist spørsmål om panteloven § 6-4 om legalpant for
nødvendige boomkostninger bør komme til anvendelse ved konkurs i et
kredittforetak.

Spørsmålet om hvorvidt panteloven § 6-4 skal gjelde også i disse situasjonene er en
avveining mellom hensynet til at den gode lånesikkerhet som fast eiendom
representerer skal komme forbrukerne til gode gjennom billige lån, og hensynet til
boets opplysning. Advokatforeningen kan imidlertid ikke se at hensynet til billige lån
er så tungveiende at konkurs i et kredittforetak bør behandles annerledes enn andre
konkursbo hvor panteloven § 6-4 gjelder. Bakgrunn for pantelovens § 6-4 er å sikre
en forsvarlig og samfunnsøkonomisk fornuftig behandling av konkursbo. De hensyn
som ligger bak panteloven § 6-4 gjør seg gjeldene også ved konkurs i kredittforetak.

Vennlig hilsen

Andel ' yssdal  Merete Smith
leder generalsekretær
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