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Executive summary  

This master thesis examines how the Danish Bankruptcy Act’s new rules on bankruptcy 

quarantine shall be interpreted and which problems may arise as a consequence of the law. The 

thesis further examines the background for the amendment of the law, the current rules on 

bankruptcy and which similar rules apply in Norwegian and English law. 

First, the thesis examines the current Danish rules on bankruptcy and then the background for the 

amendment of the Bankruptcy Act.  

Second, the thesis examines how the new rules on bankruptcy quarantine shall be interpreted, by 

looking into preparatory legislative work and existing literature. This part of the thesis includes 

an examination on which problems that may arise as a consequence of the law’s expression and 

wording. To round of this chapter of the thesis, it is concluded that a person may be subject to 

bankruptcy quarantine if that person has participated in the management of a bankrupt company 

and showed grossly irresponsible business conduct.  

Further is it concluded that the legal effects of the bankruptcy quarantine are, that the person who 

is subject to quarantine loses the right to participate in the management of businesses without 

being personally liable and unlimited. The quarantine period will as a rule, be imposed for a 

period of three years, but may be deviated in certain cases. A violation of the bankruptcy 

quarantine can result in both civil and criminal penalties, where the extent of the quarantine can 

be expanded or the person may be punished by fine or imprisonment up to 6 months. The Danish 

government, Erhvervsstyrelsen, is responsible for a bankruptcy quarantine register, where the 

persons who are imposed quarantine will be registered. As a consequence of the rules, it is only 

the Danish authorities that can gain insight in the registered information, if the information is 

necessary for the performance of their duties. 

Through the analysis it is discovered that there is a risk that there can arise problems in relation 

to, for example, the bankruptcy trustee and the management of the company, ownership rights 

and ineligibility, which are examined in the thesis. 

Finally, this master thesis provides a perspective to Norwegian and English law. In connection to 

this perspective, I have outlined a number of proposals to how the Danish law could be improved 

with inspiration from Norwegian and English law.  
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Kapitel 1 – Introduktion  

1.1. Indledning 

I den senere tid har der været et øget fokus og omtale af problematikken omkring konkursrytteri, 

men det egentlige omfang af problemet er ikke kendt, da der ikke på nuværende tidspunkt er 

foretaget en empirisk undersøgelse af omfanget af denne form for kriminalitet.
1
 Konkursrådet 

beskriver imidlertid i betænkning 1525/2011, at de ikke er i tvivl om, at der forekommer tilfælde 

af konkursrytteri, hvor en person kort tid efter et virksomhedsophør med et selskab med 

begrænset ansvar begynder tilsvarende virksomhed i et nyt selskab med begrænset ansvar, og at 

dette undertiden sker flere gange i træk og uden dækning af gælden i det lukkede selskab.
2
 Det 

oplyses videre i en undersøgelse fra Skatteministeriet at 40 konkursryttere alene har påført det 

offentlige et tab på 700 millioner kroner alene i perioden 2008 til 2010, hvilket højst sandsynligt 

er en af grundene bag den øgede fokus inden for området.
3
 

Problematikken omkring konkursrytteri har været diskuteret i en lang årrække, men det er først 

de seneste år, at der er blevet foretaget reelle handlinger i retningen af bekæmpelse af 

konkursrytteri. 

Konkursrytteri er tilfælde af virksomhedsophør, der eksempelvis kan karakteriseres ved at et 

selskab i en kortere periode modtager forudbetalinger, som herefter overføres til bankkonti 

tilhørende andre nyindkøbte selskaber eller til selskaber i udlandet, hvorefter selskabets 

aktiviteter ophører uden indsendelse af selvangivelser til SKAT og årsregnskaber til 

Erhvervsstyrelsen, der derfor tvangsopløser selskabet.
4
 Et andet eksempel kunne være et 

nyetableret selskab efter aftale med sælgeren erhverver faste ejendomme til overpris og optager 

store lån for at finansiere handlerne for derefter at standse sine aktiviteter.
5
 Et tredje eksempel 

kunne være, at selskabsledelsen sælger aktiver til underpris til et nystiftet selskab, hvorefter der 

gennemføres en konkurs af selskabet og det nystiftede selskab føres videre uden forpligtelser 

overfor kreditorer. 

                                                             
1 Bet. 1525/2011 s. 51. 
2 Bet. 1525/2011 s. 77-78. 
3
 Berlingske Business(2011+2012) samt Joel, Jens(2013).  

4 Bet. 1525/2011 s. 10. 
5
 Bet. 1525/2011 s. 10. 
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Ovenfornævnte eksempler på virksomhedsophør, omtalt som konkursrytteri, har det til fælles at 

de skyldes en bevidst spekulation, misbrug og udnyttelse af de gældende regler om 

kapitalselskabers begrænsede hæftelse.   

 

1.2. Problemformulering 

På baggrund af det øgede fokus på bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, herunder 

bekæmpelsen af konkursrytteri, har jeg fundet det interessant og relevant at kigge nærmere på de 

nye bestemmelser omkring konkurskarantæne. 

Nærværende kandidatafhandling har til formål at give et indblik i og en forståelse for de nye 

bestemmelser vedrørende konkurskarantæne, som trådte i kraft ved lov nr. 429 om 

konkurskarantæne, med en perspektivering til de norske og engelske regler på området. 

For at opnå indblik i og en forståelse for reglerne om konkurskarantæne, har jeg opstillet 

følgende problemformulering: 

 

Hvordan skal den nye lov om konkurskarantæne fortolkes, og hvilke problemstillinger kan der 

opstå som følge af loven? 

 

Til besvarelsen af denne problemformulering findes det relevant at opstille en række 

underspørgsmål, der skal bidrage til den overordnede besvarelse, således at alle væsentlige 

delelementer bliver inkluderet i opgaven. 

Følgende underspørgsmål der søges afdækket er: 

 Hvad karakteriserer konkursrytteri? 

 Hvad er baggrunden for indførelsen af en lov om konkurskarantæne? 

 Hvorledes skal de nye regler om konkurskarantæne forstås? 

 Er der bestemte elementer af den nye lov, der lægger op til væsentlige problemstillinger? 

 Hvilken betydning har fremmed ret i forhold til de danske regler om konkurskarantæne? 
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1.3. Juridisk metode 

Denne kandidatafhandling er udarbejdet ud fra en almindelig retsdogmatisk metode, hvor det 

overordnede formål er at beskrive gældende ret.
6
 Den retsdogmatiske metode er en metode, hvor 

udarbejdelsen af specialet fokuserer på at identificere og finde relevante retskilder, der ved brug 

af fortolkning og argumentation skal beskrive den gældende ret.
7
 Kandidatafhandlingen vil 

således bygge på en analyse og fortolkning af relevante retskilder, som samlet resulterer i en 

beskrivelse af den gældende ret vedrørende den nye lov om konkurskarantæne.
8
 

Nærværende kandidatafhandling tager primært udgangspunkt i en retsforskrift i form af 

konkurslovens kapitel III, som udtrykkeligt formulerer de eksisterende regler omkring 

konkurskarantæne.
9
  

I forbindelse med redegørelse og analyse af den gældende ret, har jeg valgt at anvende et 

subjektivt fortolkningsgrundlag, hvor tvivlssomme fortolkningsproblemer afgøres ved brug af 

udtalelser i lovens forarbejder.
10

 Set i relation til brugen af relevante forarbejder har jeg valgt at 

fokusere på bemærkning 1525/2011 om konkurskarantæne, som dannede udgangspunkt for 

lovforslagets udarbejdelse.
11

  

Yderligere har jeg valgt at anvende bemærkningerne til det endelige lovforslag L 131 af 30. 

januar 2013, da der ved en subjektiv fortolkning ofte vil kunne findes relevante 

fortolkningsbidrag i bemærkningerne til lovforslaget.
12

 Analysen af forståelsen af den gældende 

ret, vil ligeledes blive suppleret af andre retskilder i form af eksempelvis andre relevante love og 

betænkninger.  

I gennem kandidatafhandlingen vil der yderligere blive henvist til eksisterende litteratur der 

findes på området, men denne litteratur vil primært blive anvendt til at skabe et overblik over, 

hvorvidt der eksisterer enighed omkring fortolkningen af gældende ret vedrørende 

konkurskarantæne. 

                                                             
6 Blume, Peter(2011) s. 66. 
7 Riis, Thomas og Trzaskowski, Jan (red.)(2013) s. 280 samt Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.(2011) s. 31. 
8 Den gældende ret kan i almindelighed beskrives som summen af de regler, der finder anvendelse på området, jf. 

Blume, Peter(2011) s. 94. 
9 Blume, Peter(2011) s. 159. 
10 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.(2011) s. 85. 
11 Se nærmere afsnit 2.2.4. om Bet. 1525/2011 om konkurskarantæne. 
12 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.(2011) s. 87. 
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I forbindelse med iværksættelsen af nye bestemmelser, vil retsanvendelse få en større betydning, 

da reguleringen foretages af aktører med begrænset reguleringskompetence.
13

 Den begrænsede 

reguleringskompetence i forbindelse med eksempelvis konkurskarantæne, må i praksis komme 

til udtryk i form af, at skifteretterne ikke tidligere har varetaget sager vedrørende pålæg af 

konkurskarantæne.  

På nuværende tidspunkt eksisterer der begrænset med domme i dansk ret, som vil kunne 

anvendes i forbindelse med sager om pålæg af konkurskarantæne, da der ikke tidligere har 

eksisteret regulering af området i Danmark.
14

 På baggrund af denne manglende retsanvendelse i 

Danmark vil denne kandidatafhandling inkludere en perspektivering til fremmed ret. 

Anvendelsen af fremmed ret i form af komparative studier, kan have et informativt sigte, hvor 

man opnår en bedre forståelse for den gældende ret.
15

 Yderligere vil viden om hvordan en 

juridisk problemstilling, er blevet løst i andre lande give et bedre erfaringsgrundlag i forbindelse 

med afgørelsen af lignende problemstillinger.
16

 Internationaliseringen er med til at øge 

sandsynligheden for, at udenlandske retsforskrifter og andre retskilder kan have betydning for 

fastlæggelsen af gældende dansk ret.
17

  

Det skal dog påpeges, at fremmed ret ikke har status som en retskilde i dansk ret, men derimod 

kan anvendes som et fortolkningsbidrag i forhold til tilsvarende danske regler og ikke mindst 

som inspiration til forståelsen af de danske bestemmelser.
18

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.(2011) s. 63. 
14 Domme vedrørende ledelsens erstatningsansvar vil i visse tilfælde kunne anvendes som inspiration, jf. afsnit 

3.2.1.3. 
15 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.(2011) s. 68. 
16 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.(2011) s. 68. 
17 Blume, Peter(2011) s. 205. 
18 Blume, Peter(2011) s. 206. 
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1.4. Struktur og opbygning 

Kandidatafhandlingen er inddelt i fire overordnede afsnit, hvor dette afsnit er en del af det første 

og indledende afsnit i specialet. Specialets andet afsnit indeholder en kort gennemgang af 

konkurslovens bestemmelser, herunder en gennemgang af reglerne omkring 

rettighedsfrakendelse og derefter en redegørelse for baggrunden for indførelsen af bestemmelser 

vedrørende konkurskarantæne. Tredje afsnit indeholder kandidatafhandlingens fortolkning og 

analyse af den gældende ret om konkurskarantæne og afrundes med en konklusion. Det fjerde og 

afsluttende afsnit består af en perspektivering til fremmed ret, hvor de mest relevante elementer 

fra norsk og engelsk ret gennemgås.  

 

1.5. Afgrænsning 

I forbindelsen med udarbejdelsen af nærværende kandidatafhandling, har det været nødvendigt at 

foretage en række afgrænsninger for at sikre at specialet ikke bliver overfladisk, samt at 

specialets emne ikke bliver for omfangsrigt.
19

 

Eftersom at denne kandidatafhandlings hovedproblemstilling fokuserer på den gældende ret i 

forbindelse med konkurslovens nye afsnit omkring konkurskarantæne, vil konkurslovens andre 

elementer, herunder rettighedsfrakendelse, udelukkende blive behandlet på et overordnet niveau 

for at skabe en grundlæggende forståelse herfor.  

Set i relation til fortolkningen og analysen af bestemmelserne omkring konkurskarantæne, vil 

denne kandidatafhandling som udgangspunkt fokusere på bestemmelserne set i relation til 

kapitalselskaber, da disse er de mest anvendte registreringspligtige selskaber i Danmark.
20

 Dog 

vil andre selskaber blive nævnt, hvor dette findes væsentligt for kandidatafhandlingens samlede 

resultat. 

På trods af afsnit 3.2.1.8. om bestående ejerbeføjelser, som anses at være en væsentlig 

problemstilling set i relation til den nye lov om konkurskarantæne, vil denne kandidatafhandling 

som udgangspunkt ikke fokusere på de selskabsretlige aspekter, hvorfor der udelukkende vil 

blive henvist til selskabsloven i det omfang, at det skaber værdi for nærværende 

kandidatafhandling.  

                                                             
19 Riis, Thomas og Trzaskowski, Jan (red.)(2013) s. 190. 
20 Udskrift fra Erhvervsstyrelsens it-system, bilag 1. 
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I specialet vil der løbende blive nævnt og henvist til andre love, herunder blandt andet 

retsplejeloven og straffeloven, hvor vil disse blive anvendt som supplement til fortolkning og 

analyse hvor det findes relevant, men da specialet primært fokuserer på konkurskarantæne, vil 

der ikke blive foretaget en dybdegående analyse eller beskrivelse af retsplejeloven og 

straffeloven. 

Set i relation til perspektiveringen til fremmed ret, har jeg valgt at afgrænse mig fra at 

perspektivere til andre lande som Sverige og Tyskland, således at specialet udelukkende 

perspektiverer til bestemmelserne i Norge og England. Afgrænsningen fra Sverige er foretaget på 

baggrund af, at sanktionerne vedrørende konkurskarantæne i Sverige anvendes i mindre omfang 

end i Norge.
21

 Afgrænsningen fra de tyske bestemmelser er foretaget af hensyn til min yderst 

begrænsede sprogkundskab indenfor tysk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 403. 
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Kapitel 2 – Gældende ret 

2.1. Kort om konkurs 

For at et selskab kan erklæres konkurs, er det en betingelse at selskabet er insolvent.
22

 En 

skyldner betegnes som insolvent, hvis vedkommende ikke kan opfylde sine forpligtelser, 

efterhånden som de forfalder, med mindre betalingsudygtigheden må antages blot at være 

forbigående, jf. KL § 17, stk. 2. Konkurs kommer således først ind i billedet i tilfælde, hvor 

skyldneren har økonomiske vanskeligheder, der er så alvorlige, at kreditorerne ikke længere vil 

kunne forvente at opnå fyldestgørelse.
23

 

Konkurs kan dekreteres efter en skriftlig
24

 begæring af fordringshavere eller af skyldneren selv.
25

 

I tilfældet af konkurs efter fordringshaverenes begæring, påhviler bevisbyrden for skyldnerens 

insolvens fordringshaveren, jf. KL § 17, stk. 2 og i tilfælde af, at skyldneren erkender at være 

insolvent, må konkursdekretet uden videre kunne afsiges.
26

 I tilfældet af konkurs efter 

skyldnerens begæring, kan det derimod tænkes, at der må foretages en nærmere undersøgelse af, 

om skyldnerens erkendelse stemmer med de virkelige forhold.
27

 Uanset hvem der indleverer 

begæring om konkurs, er det skifteretten der, ud fra en konkret vurdering af skyldnerens 

likviditet, afgør om skyldneren skal tages under konkursbehandling.
28

 

Når konkursdekretet er afsagt udpeger skifteretten en eller flere kuratorer, der skal varetage 

bobehandlingen.
29

 Senest tre uger efter at konkursdekretet er afsagt, skal kurator sende en 

oversigt over konkursboets aktiver og passiver til skifteretten og til fordringshaverene.
30

 Senere 

skal kurator sende en statusoversigt samt nogle redegørelser, der blandt andet indeholder en 

vurdering af, om der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne.
31

 
32

 

                                                             
22 Ørgaard, Anders(2014), s. 31. 
23 Ørgaard, Anders(2014), s. 32. 
24 Jf. KL § 7. 
25 Jf. KL § 17, stk. 1 samt Ørgaard, Anders (2014), s. 17+31. 
26 Ørgaard, Anders(2014), s. 33. 
27 Ørgaard, Anders(2014), s. 34. 
28 Ørgaard, Anders(2014), s. 32. 
29 Jf. KL § 107. 
30 Jf. KL § 125, stk. 1. 
31 Jf. KL § 125, stk. 2-3. 
32 Se nærmere herom i afsnit 3.2.2.1. om Kurators begæring om konkurskarantæne som grundlag. 
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Formålet med en konkursbehandling er at fordele skyldnerens aktiver blandt fordringshaverne på 

en rimelig måde.
33

 I henhold til KL § 32 omfatter konkursen skyldnerens formue ved afsigelsen 

af konkursdekretet, og hvad der under konkursen tilfalder skyldneren.
34

 I forbindelse med 

behandlingen af konkursboet anvendes konkursmassen til fyldestgørelse af dem der ved 

konkursdekretets afsigelse havde krav mod skyldneren.
35

 

Konkursmassen fordeles som udgangspunkt lige efter KL § 10 c, men konkurslovens kapitel 10 

indeholder en række undtagelser hertil i form af konkursordenen
36

, der indeholder en prioriteret 

rækkefølge for dækning af krav mod konkursboet.
37

 Konkursordenen er opbygget således, at de 

krav der er øverst i konkursordenen får dækket deres krav først, hvorefter man bevæger sig 

videre ned gennem konkursordenen i takt med, at de højerestående kategorier har opnået fuld 

dækning og i det omfang boets midler rækker hertil.
38

 I tilfældet hvor boets midler ikke dækker 

kravene fuldt ud, mister fordringshaverene deres udækkede del af deres krav mod skyldneren i 

situationer, hvor skyldneren er en juridisk person, der ophører efter boets slutning.
39

 

 

2.1.1. Fristdagen 

I forbindelse med behandlingen af konkursboer, fremgår begrebet fristdag mange gange og i 

henhold til konkurslovens § 1 forstås fristdagen i denne lov, som det tidligste af følgende 

tidspunkter: 

1) Den dag, da skifteretten modtog begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller 

gældssanering. 

2) Dagen for skyldnerens død, hvis dødsboet behandles efter reglerne om insolvente boer, jf. 

§§ 69-72 i lov om skifte af dødsboer. 

3) Dagen for beslutningen om likvidation eller tvangsopløsning af et aktieselskab eller 

anpartsselskab, hvis skifteretten inden tre måneder efter denne beslutning modtager 

                                                             
33 Bet. 1525/2011 s. 23. 
34 I henhold til KL § 33 indgår skyldnerens indtægter ved egen virksomhed, og hvad der træder i stedet for, ikke i 

konkursmassen. Denne undtagelse fra hovedreglen i KL § 32 omfatter både indtægter i form af løn og indtægter ved 

selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. Ørgaard, Anders(2014) s. 59. 
35 KL § 38 samt Ørgaard, Anders(2014) s. 27. 
36 Konkursordenen består af massekrav(§ 93), sekundære massekrav(§ 94), lønprivilegiet(§ 95), 

leverandørprivilegiet(§96), de simple krav(§ 97) og de efterstillede krav(§ 98), jf. Ørgaard, Anders(2014), s. 173 ff. 
37 Konkurslovens kapitel 10 om konkursordenen. 
38 Krav i samme kategori i konkursordenen behandles lige. 
39 Bet. 1525/2011 s. 23. 
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begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs eller af egen drift indleder 

rekonstruktionsbehandling eller afsiger konkursdekret. 

Af KL § 1, stk. 2-4 er der angivet undtagelser til hovedreglen i stk. 1, i tilfælde af at 

rekonstruktionsbegæring eller konkursbegæring tilbagekaldes eller afslås, samt en undtagelse i 

relation til begæring om gældsanering.
40

 

 

2.1.2. Kort om rettighedsfrakendelse 

Frem til 1. januar 2014 har det udelukkende været muligt at forsøge at bekæmpe konkursryttere 

ved brug af straffelovens regler omkring rettighedsfrakendelse. 

I henhold til Straffelovens (herefter STRFL) § 78, stk. 2 kan en person der er dømt for strafbart 

forhold udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller 

godkendelse, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen 

eller hvervet.
41

 I henhold til STRFL § 79, stk. 1 kan den som udøver en af de i § 78, stk. 2, 

omhandlede virksomheder, ved dom for strafbart forhold blive frakendt retten til fortsat at udøve 

den pågældende virksomhed, eller til at udøve den under visse former, såfremt det udviste 

forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen.
42

 

Denne mulighed for rettighedsfrakendelse udvides yderligere i STRFL § 79, stk. 2, således at 

muligheden for rettighedsfrakendelse udvides til at inkludere udøvelse af anden virksomhed, når 

særlige omstændigheder taler herfor, hvor en person kan blive frakendt retten til at deltage i 

ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt eller ubegrænset for virksomhedens 

forpligtelser.
43

 

Ved en rettighedsfrakendelse i henhold til STRFL § 79, stk. 2, 1. pkt., der omfatter deltagelse i 

ledelsen af en erhvervsvirksomhed, hvis udøvelse ikke kræver særlig godkendelse eller 

autorisation, skal der foreligge særlige omstændigheder, der taler for frakendelsen.
44

 I 

forbindelse med STRFL § 79, stk. 2, 2. pkt. eksisterer der en særlig regel om frakendelse af 

retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset 

                                                             
40 Jf. KL § 1, stk. 2-4. 
41 Jf. STRFL § 78, stk. 2. 
42 Jf. STRFL § 79, stk. 1. 
43 Jf. STRFL § 79, stk. 2. 
44 Bet. 1525/2011 s. 28. 
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ansvar, et selskab eller en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond
45

, 

hvor betingelserne ligeledes er at den pågældende person skal dømmes for et strafbart forhold, 

der begrunder en nærliggende fare for misbrug af et sådant hverv og at særlige grunde desuden 

taler herfor.
46

 

I henhold til STRFL § 79, stk. 3 fastsættes frakendelsen som udgangspunk for en periode på 1 til 

5 år, regnet fra den endelige dom. 

I tilfældet af at en person overtræder deres rettighedsfrakendelse, ved at udøve virksomhed trods 

dom efter § 79, kan den pågældende person risikere at blive straffet efter STRFL § 131, hvor 

vedkommende straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.
47

 

 

2.2. Baggrunden for lovændringen 

2.2.1. Betænkning 1066/1986 om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet 

Der har tidligere været fokus på bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, herunder bekæmpelse af 

konkursrytteri og anden grov udnyttelse af reglerne om begrænset hæftelse ved drift af 

kapitalselskaber.
48

 

Tilbage i 1982 nedsatte justitsministeren et udvalg der havde til formål at overveje, hvilke 

eventuelle muligheder der var for at intensivere retsvæsenets indsats overfor økonomisk 

kriminalitet, med særligt fokus på regler om forbud mod visse former for erhvervsudøvelse efter 

konkurs, hvor der havde været tale om misbrug og udnyttelse af konkurs- og 

selskabslovgivningen.
49

 I forbindelse med udvalgets arbejde, blev der i Folketinget den 30. maj 

1985, vedtaget en beslutning om indgreb mod misbrug af konkurs- og selskabslovgivningen, 

hvor der i betænkning 1066/1986
50

 blev opfordret til, at regeringen skulle fremsætte et 

lovforslag, hvor der blandt andet blev anlagt hjemmel til at frakende en person retten til på ny at 

drive erhvervsvirksomhed i selskabsform i en periode, men udvalget vendte sig imod 

                                                             
45 Bet. 1066/1986 s. 24. 
46 Bet. 1525/2011 s. 28. 
47 Jf. STRFL § 131. 
48 Lindencrone Petersen, Lars og Ørgaard Anders(2013) s. 873 
49 Lindencrone Petersen, Lars og Ørgaard Anders(2013) s. 873-874 
50 Bet. 1066/1986 s. 201 
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muligheden for at frakende en person denne rettighedsfrakendelse uden grundlag i en dom for 

strafbart forhold
51

, hvilket blev givet til udtryk i betænkning 1066/1986, hvor udvalget forslog at: 

”Den som dømmes for strafbart forhold ved dom, kan frakendes retten til at være stifter, 

direktør, medlem af bestyrelsen eller i øvrigt at udøve en bestemmende indflydelse i et selskab 

med begrænset ansvar, et selskab eller forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller 

en fond, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af sådan 

virksomhed.” 
52

 

Og videre udtrykt i betænkningen: 

”Det er endvidere ud fra retssikkerhedssynspunker aldeles uacceptabelt at foretage en så 

indgribende og generelt betænkelig foranstaltning, som en rettighedsfrakendelse uden grundlag i 

en dom for strafbart forhold vil være.” 
53

 

Dette kom til udtryk på trods af, at der i samme betænkning blev udtrykt, at det kunne være 

vanskeligt at føre bevis for strafbart forhold selv i tilfælde, hvor der var tale om grov uorden og 

misbrug, og det ligeledes utvivlsomt også fremkom, at rent forretningsmæssig ukyndighed 

bevirker betydelige tab i selskaber.
54

 Der blev således i denne sammenhæng ikke arbejdet videre 

med indførelse af foranstaltninger som rettighedsfrakendelse uden dom for strafbart forhold. 

 

2.2.2. Rapport om konkurskriminalitet 2006 

I 2005 blev der endnu engang nedsat en arbejdsgruppe, der skulle beskæftige sig med 

konkurskriminalitet og arbejdsgruppen udgav en rapport herom i 2006.
55

 I denne rapport 

fremhævede arbejdsgruppen loven om konkurskarantæne, som der var blevet indført i Norge, 

med henblik på at stoppe konkursryttere, som i Norge omtales konkursgengangere. 

Arbejdsgruppen fremlagde i rapporten de norske regler vedrørende konkurskarantæne og 

anbefalede at der blev set nærmere på de norske regler i forbindelse med det videre arbejde med 

                                                             
51 Lindencrone Petersen, Lars og Ørgaard Anders(2013) s. 874 
52 Bet. 1066/1986 s. 245-246 
53 Bet. 1066/1986 s. 246 
54 Bet. 1066/1986 s. 246. 
55 Bet. 1525/2011 s. 49. 
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bekæmpelsen af konkurskriminalitet.
56

 Arbejdsgruppen lagde endvidere op til, at konkursrådet 

blev inddraget i en stillingtagen til udformning af et eventuelt regelsæt.
57

 

 

2.2.3. Betænkning 1489/2008 om modernisering af selskabsretten 

I 2008 blev betænkning 1498 om modernisering af selskabsretten udgivet, hvor der endnu 

engang blev lagt fokus på problematikken med konkursrytteri og – misbrug.
58

 I betænkningen 

blev det dog beskrevet, at problematikken burde behandles i en anden sammenhæng end i 

forbindelse med moderniseringen af selskabsretten: 

”… Spørgsmål om såvel administrative frakendelser som skifterettens mulighed for at starte en 

frakendelsessag er indgribende foranstaltninger, hvorfor disse sanktionsmuligheder bør 

behandles mere indgående, end hvad der er mulighed for i forbindelse med arbejdet med 

modernisering af selskabsretten.”
59

 

Yderligere blev det i betænkningen beskrevet, at Justitsministeren ville anmode Konkursrådet 

om at overveje spørgsmålet om, hvorvidt der bør indføres en ordning med konkurskarantæne 

som middel til at imødegå konkursmisbrug også i tilfælde, hvor der ikke er bevis for strafbare 

forhold.
60

 

 

2.2.4. Betænkning 1525/2011 om konkurskarantæne 

I brev af 15. januar 2009 anmodede Justitsministeriet Konkursrådet om at behandle spørgsmålet 

om konkurskarantæne.
61

 I forbindelse med behandlingen af spørgsmålet af konkurskarantæne 

blev der i Justitsministeriets brev lagt op til en lang række faktorer Konkursrådet burde inddrage 

og overveje, hvor der blandt andet blev anmodet om, at Konkursrådet inddragede retstilstanden 

og erfaringer fra andre lande, herunder de norske erfaringer og overvejelser om 

konkurskarantæne.
62

 

                                                             
56 Bet. 1525/2011 s. 50. 
57 Bet. 1525/2011 s. 50. 
58 Bet. 1498/2008 s. 49. 
59 Bet. 1498/2008 s. 60. 
60 Bet. 1498/2008 s. 52. 
61 Bet. 1525/2011 s. 7 ff. 
62 Bet. 1525/2011 s. 7 ff. 
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Som resultat af Justitsministerens blev af 15. januar 2009 afgav Konkursrådet i 2011 betænkning 

1525 om konkurskarantæne, der indeholdte en redegørelse for gældende ret, de tidligere 

overvejelser, fremmedret herunder blandt andet den gældende ret i Norge, en gennemgang af 

Konkursrådets overvejelser samt et lovudkast med bemærkninger.
63

 

I betænkning 1525/2011 beskrev Konkursrådet, at reglerne om konkurskarantæne skulle indføres 

i konkurslovens som et civilretligt supplement til straffelovens regler om rettighedsfrakendelse.
64

 

I relation hertil beskrives det, at Straffelovens regler om rettighedsfrakendelse er et effektivt 

redskab, når bestemmelsen om rettighedsfrakendelse faktisk anvendes, men at det i praksis ofte 

kan være vanskeligt at gennemføre en rettighedsfrakendelsessag ved domstolene meget hurtigt, 

og der ofte kunne være en række vanskeligheder for anklagemyndigheden med at føre de 

nødvendige beviser for, at der er foregået noget stafbart, som kan danne grundlag for 

rettighedsfrakendelse.
65

 Generelt var Konkursrådet positivt indstillet overfor indførelsen af regler 

vedrørende konkurskarantæne, da de mente, at der var behov for regler herom og udarbejdede i 

denne sammenhæng et lovudkast.
66

 

På baggrund af betænkning 1525/2011 om konkurskarantæne angivet af Konkursrådet, fremsatte 

justitsministeren den 30. januar 2013 lovforslag om ændring af konkursloven.
67

 Lovforslaget 

blev i næsten uændret form vedtaget i Folketinget den 1. maj 2013 ved lov nr. 429 om 

konkurskarantæne, med virkning fra 1. januar 2014.
68

 Lovforslaget indførte en række nye 

bestemmelser i konkursloven
69

, der har til formål at regulere nye regler om konkurskarantæne. 

Loven om konkurskarantæne er i øvrigt en forlængelse af aftalen om Finansloven for 2013, hvor 

Regeringen og Enhedslisten blev enige om, at styrke indsatsen overfor bekæmpelse af 

økonomisk kriminalitet, herunder en skærpet indsats overfor systematisk konkursrytteri.
70

 
71

 

                                                             
63 Bet. 1525/2011. 
64 Bet. 1525/2011 s. 120 samt Mølsted, Marie(2013) s. 1. 
65 Bet. 1525/2011 s. 9 samt Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 403. 
66 Bet. 1525/2011 s. 123. 
67 L 131 Forslag til lov om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven(konkurskarantæne) 
68 Bekendtgørelse nr. 1403/2013, af 13. december 2013 om ikrafttræden af lov om ændring af konkursloven, 

retsplejeloven og retsafgiftsloven(Konkurskarantæne). 
69 Lovbekendtgørelse nr. 217 af 15. marts 2011. 
70 Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om Finansloven for 2013, 11. november 2012, s. 20 samt Engsig 

Sørensen, Karsten(2013) s. 402. 
71 Jf. Bet. 1525/2011 s. 12: Konkurskarantæne defineres i henhold til kommissoriet som det forhold, at en person, 

der er gået konkurs med en virksomhed eller er involveret i en selskabslikvidation, kan få forbud mod at stifte eller 



Christina Askholm Jensen  Copenhagen Business School 

Kandidatafhandling 2014  Cand.merc.aud. 

Side 18 af 88 

 

Kapitel 3 – Juridisk afsnit 

3.1. Ændringer i konkursloven 

Lov nr. 429 om konkurskarantæne, vedtaget og stadfæstet den 1. maj 2013, beskriver de 

ændringer der foretages i konkursloven
72

 som følge af Folketingets 3. vedtagelse af ”Lov om 

ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven” den. 23. april 2013. 

Her indledes med at redegøre for hvilke ændringer, der bliver gennemført i konkurslovens 

eksisterende tekst, hvor der i konkurslovens § 13 b, stk. 1, nr. 3 indsættes et ny litra e), som 

tilføjer at redegørelsen fra rekonstruktøren og tillidsmanden skal indeholde oplysninger om 

eventuelle forhold, der vil kunne begrunde konkurskarantæne. (Det nævnes endvidere at 

ændringen medfører, at litra e-h efter ændringen bliver litra f-i). 

I konkurslovens § 15 indsættes: ”Stk. 4. Når skyldnerens bo tages under konkursbehandling i 

medfør af stk. 3, skal rekonstruktøren og tillidsmanden sende en kort redegørelse til skifteretten 

om de forhold, der er nævnt i § 13 b, stk. 1, nr. 3, litra c-e, hvis rekonstruktøren og tillidsmanden 

er i besiddelse af oplysninger herom. Dette gælder dog ikke, hvis rekonstruktøren tidligere har 

sendt det materiale, der er nævnt i § 13 b, til skifteretten”. 

I konkurslovens § 125 indsættes der efter stk.2: ”Stk. 3. Redegørelsen efter stk. 2 skal endvidere 

indeholde kurators begrundede indstilling om, hvorvidt der er grundlag for at indlede sag om 

konkurskarantæne mod nogen. Kan kurator ikke fremskaffe tilstrækkelige oplysninger til brug 

for afgivelse af en endelig indstilling i redegørelsen efter stk. 2, skal en sådan afgives så hurtigt 

som muligt og senest i forbindelse med den første redegørelse efter stk. 4, medmindre den, der er 

spørgsmål om at pålægge konkurskarantæne, i væsentlig grad har modarbejdet kurators 

undersøgelser”. (Det beskrives endvidere, at ændringen medfører at Stk. 3-6 herefter bliver stk. 

4-7). 

Ovenfornævnte ændringer af konkursloven har alle det til fælles, at de har den betydning, at 

henholdsvis rekonstruktør, tillidsmand eller kurator skal foretage yderligere arbejdshandlinger i 

konkrete tilfælde, da der her kræves en vurdering af om der foreligger forhold der kan begrunde 

konkurskarantæne. Vurderingen af hvorvidt der foreligger forhold der kan begrunde 

konkurskarantæne, skal som nævnt ovenfor foretages i de tilfælde, hvor der gennemføres en 

                                                                                                                                                                                                    
drive visse former for erhvervsvirksomhed i videre omfang end efter straffelovens regler om rettighedsfrakendelse i 

forbindelse med strafbart forhold. 
72 Lovbekendtgørelse nr. 217 af 15. marts 2011. 
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rekonstruktion, i tilfælde af at skyldnerens bo tages under konkursbehandling efter 

konkurslovens § 15, stk. 3 og i forlængelse af konkursdekretets afsigelse. 

Ovenfor gennemgåede ændringer i Konkurslovens eksisterende tekst samt små tilpasninger af § 

126 var nødvendige korrektioner for at inkludere Konkurslovens nye afsnit vedrørende 

konkurskarantæne.
73

 

Efter konkurslovens § 156 blev afsnit III om konkurskarantæne indsat i konkursloven. 

I efterfølgende afsnit vil jeg gennemgå Konkurslovens nye afsnit om konkurskarantæne, hvor 

elementer fra betænkningen
74

, lovforslaget samt tilhørende bemærkninger
75

, høringssvar
76

 og 

den endelige lov om konkurskarantæne vil blive inddraget i en fortolkning og analyse af de nye 

regler omkring konkurskarantæne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73

 Lov nr. 429 om konkurskarantæne. 
74 Bet. 1525/2011. 
75 Lovforslag nr. L 131, Forslag til lov om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven 

(konkurskarantæne) inkl. bemærkninger.  
76

 Høringssvar der blev afgivet over Bet. 1525/2011. 
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3.2. Det nye kapitel om konkurskarantæne 

De vedtagene regler omkring konkurskarantæne er indsat i konkurslovens afsnit III med kapitler 

om betingelserne for at pålægge konkurskarantæne og karantænens retsvirkninger (kapitel 19, §§ 

157-159), behandlingen af sager om konkurskarantæne (kapitel 20, §§ 160-164), 

sagsomkostninger og vederlag til kurator for sagens førelse (kapitel 21, §§ 165-166), hæftelse for 

gælden ved overtrædelse af konkurskarantæne (kapitel 22, §§ 167-168) og registrering af 

konkurskarantæne (kapitel 23, § 169). 

 

3.2.1. Betingelserne for at pålægge konkurskarantæne og karantænens retsvirkninger (§§ 

157-159) 

3.2.1.1. Personer der kan pålægges konkurskarantæne 

Det fremgår af KL § 157, stk. 1 at personer kan
77

 pålægges konkurskarantæne såfremt personen 

har deltaget i ledelsen af skyldners virksomhed, det vil sige at ledelsen i den konkursramte 

virksomhed kan pålægges konkurskarantæne.
78

 Det fremgår dog yderligere, at personer der 

senere end 1 år før fristdagen
79

 har været medlem af virksomhedens ledelse ligeledes kan 

pålægges konkurskarantæne.
80

 Dette betyder, at det ikke udelukkende er de personer, der på 

fristdagen er registret i Erhvervsstyrelsens it-system som virksomhedens direktør eller medlem af 

tilsynsråd eller bestyrelse
81

, men ligeledes kan være de personer, der 1 år forud for fristdagen har 

været registreret i Erhvervsstyrelsens it-system. Denne bestemmelse er formodentligt indsat, da 

et selskabs ledelse typisk nogen tid i forvejen kan forudsige, at selskabet vil gå konkurs, hvorfor 

det er nødvendigt, at bestemmelsen ligeledes omfatter personer der har deltaget i selskabets 

ledelse op til konkursen.
82

 

Yderligere fremgår det af betænkning 1525/2011 og bemærkningerne til lovforslaget, at 

personerne der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system kan pålægges konkurskarantæne, 

                                                             
77 Ordlyden af denne bestemmelse er formuleret således, at skifteretten ’kan’ og ikke skal pålægge 

konkurskarantæne. Bestemmelsen forstås derved ikke som obligatorisk, men nærmere som en mulighed – ordlyden 

burde ændres, hvis pålæg af konkurskarantæne skal være obligatorisk i tilfælde, hvor betingelserne er opfyldt. 
78 Konkurskarantæne kan efter bestemmelsen kun komme på tale i tilfælde, hvor en virksomhed er taget under 

konkursbehandling, jf. Mølsted, Marie(2013) s. 1 samt Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 407. 
79 Jf. KL § 1. 
80 Jf. KL § 157, stk. 1 samt Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 410. 
81 Personer der alene er registreret som suppleant til bestyrelse eller tilsynsråd, vil ikke i kraft af selve hvervet og 

registreringen som suppleant være omfattet, kun hvis personen faktisk har udøvet hvervet som ledelsesmedlem, 

fordi det faste bestyrelsesmedlem eller tilsynsrådsmedlem har haft forfald, jf. Bet. 1525/2011 s. 135-136. 
82 Mølsted, Marie(2013) s. 2. 
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uanset om den pågældende person rent faktisk har varetaget hvervet som direktør, 

tilsynsrådsmedlem eller bestyrelsesmedlem.
83

 Det bliver dog understreget i bemærkningerne, at 

det bør være en forudsætning, at den pågældende har accepteret registreringen som 

ledelsesmedlem i virksomheden, eller at den pågældende har været bekendt med registreringen 

og ikke har gjort indsigelse imod denne registrering.
84

 Denne forudsætning er sandsynligvis 

inkluderet i forarbejderne for at sikre, at eventuelle konkursryttere ikke bare kan registrere 

tilfældige personer som ledelsesmedlemmer, som derefter ville kunne blive pålagt 

konkurskarantæne uden egentlig at have viden om registreringen. Det skal dog påpeges, at 

eventuelle konkursryttere uden videre har mulighed for at registrere tilfældige personer som 

ledelsesmedlemmer i Erhvervsstyrelsens it-system uden at personerne bliver gjort opmærksom 

herom, hvorfor det i praksis kan være svært at opdage en stråmandskonstruktion, forud for en 

eventuel sag om konkurskarantæne. 

Det beskrives videre i betænkningen, at det samme gælder i tilfælde hvor ledelsesmedlemmer 

reelt er udtrådt som direktør, tilsynsrådsmedlem eller bestyrelsesmedlem mere end et år før 

fristdagen, men først senere end et år før fristdagen afregistreres i Erhvervsstyrelsens it-system.
85

 

Denne foranstaltning skal være med til at begrænse brugen af stråmandsvirksomhed, hvor den 

der er registreret som ledelsesmedlem i virksomheden, er en anden person end den der reelt 

udøver hvervet som ledelsesmedlem.
86

 

I forlængelse heraf fremgår det endvidere af lovbemærkningerne, at personer der reelt udøver 

hverv som ledelsesmedlem i den konkursramte virksomhed, men ikke er registreret som 

ledelsesmedlem i Erhvervsstyrelsens it-system yderligere kan omfattes af reglerne om 

konkurskarantæne.
87

 Det vil sige, at i tilfælde hvor registreringen i Erhvervsstyrelsens it-system 

helt eller delvis ikke stemmer overens med de faktiske forhold, vil de personer der faktisk udøver 

ledelseshverv være omfattet og derved kunne pålægges konkurskarantæne uafhængigt af den 

faktiske registrering. 

                                                             
83 Bet. 1525/2011 s. 135 samt bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.3.1. s. 

12. 
84 Bet. 1525/2011 s. 98+137, bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.3.1. s. 

12 samt bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157 s. 27. 
85 Bet. 1525/2011 s. 135. 
86

 Mølsted, Marie(2013) s. 2. 
87 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.3.1. s. 12 samt bemærkningerne til 

de enkelte bestemmelser til § 157 s. 27. 
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I Erhvervsstyrelsens it-system er virksomhedens stifter ligeledes registreret, men Konkursrådet 

anførte i bemærkningerne, at de ikke finder grundlag for at stifteren omfattes af reglerne om 

konkurskarantæne, alene på den baggrund at de er stiftere af virksomheden.
88

 
89

 Det påpeges 

dog, at såfremt virksomheden indtræder i konkurs kort efter selskabets stiftelse, kan der være en 

formodning om, at stifteren har deltaget i selskabets ledelse.
90

 

Det må dog antages, at det ikke er muligt at gennemskue alle de situationer, hvor der anvendes 

stråmænd og at reglerne om konkurskarantæne dermed ikke effektivt rammer alle de personer 

der i realiteten er konkursryttere, der anvender stråmænd. Der er en risiko for at konkursryttere 

der bliver ramt af konkurskarantænen, fremover blot vil anvende stråmænd og man kan derved 

ikke sikre at konkursrytterne rammes. Derimod kan man risikere at reglerne om 

konkurskarantæne kommer til at ramme personer der har gode intentioner, men begår nogle fejl. 

Derfor er der en risiko for at gode loyale iværksættere ikke tør drive ledelse i deres virksomhed, 

da de kan være bange for at blive ramt af konkurskarantænen.
91

 

 

De facto ledelse 

Som gennemgået ovenfor vil personer der reelt
92

 udøver hvervet som ledelsesmedlem være 

omfattet af reglerne om konkurskarantæne, da ordlyden i KL § 157 ikke specifikt nævner 

selskabets registrerede ledelse, men udelukkende selskabets ledelse, dette betyder at de facto 

ledere i selskabet omfattes af reglerne.
93

 
94

  

                                                             
88 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.3.2. s. 12. 
89 Se modsat norsk ret, afsnit 4.1.1. 
90 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.3.2. s. 12. 
91 Der er dog indsat et hensyn til iværksættere, der skal være med til at minimere denne risiko, hvilket bliver 

gennemgået i afsnit 3.2.1.3. om groft uforsvarlig forretningsførelse herunder hensyn til iværksættere. 
92 Det er ikke titlen, men stillingens reelle indhold, der er afgørende for om personer omfattes af bestemmelsen, jf. 

Mølsted, Marie(2013) s. 2, Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 409 samt Kuld Hansen, Torben og Lindencrone 

Petersen, Lars(2014) s. 334. 
93 Personer der ikke formelt er udpeget som medlem af et selskabs ledelsesorganer, men som faktisk har fungeret 

som leder i et selskab, kan ifalde erstatningsansvar overfor selskabet og selskabets kreditorer jf. Friis Hansen, Søren 

og Valdemar Krenchel, Jens(2011) s. 551, hvilket understøttes af sagen UfR 1997.364H, hvor et moderselskab ifaldt 

erstatningsansvar overfor datterselskabets kreditorer, fordi Højesteret fandt, at moderselskabet faktisk havde ledet 

datterselskabet. 
94 Se tilsvarende engelsk ret, afsnit 4.2. 
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I forbindelse med at en person pålægges konkurskarantæne mister vedkommende retten til at 

deltage i ledelsen af et kapitalselskab i henhold til KL § 159
95

, men den pågældende person 

mister ikke sine ejerbeføjelser.
96

 Ejerskab med bestemmende indflydelse bevirker ikke i sig selv, 

at man bliver omfattet af karantænen, men det påpeges dog, at der kan opstå en vis formodning 

om, at et ejerskab med bestemmende indflydelse reelt deltager i selskabets ledelse, selvom 

pågældende ikke er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system.
97

 Afsnit 3.2.1.8. om bestående 

ejerbeføjelser, vil kigge nærmere på betydningen af, at en person der pålægges 

konkurskarantæne bevarer sine ejerbeføjelser i selskabet. 

Som nævnt kan personer de facto have deltaget i selskabets ledelse, men det må antages, at det i 

praksis kan være vanskeligt at føre bevis for at en person, der ikke har nogen formel 

ledelsesposition, reelt har deltaget i selskabets ledelse.
98

 

 

3.2.1.2. Fristdagen 

I afsnit 2.1. kort om konkurs blev det beskrevet, at fristdagen i konkursloven er defineret efter 

KL § 1 og som udgangspunkt er det denne fristdag, der er gældende i forbindelse med reglerne 

om konkurskarantæne. 

I henhold til KL § 157, stk. 1, 2. pkt. bestemmes det dog at såfremt skyldneren var under 

tvangsopløsning, da konkursen indtrådte, regnes fristen på 1 år fra dagen for beslutning om 

tvangsopløsning. Dette betyder, at såfremt datoen for beslutning om tvangsopløsning ikke er 

fristdag efter § 1, stk. 1, nr. 3, hvor fristdagen er dagen for beslutningen om likvidation eller 

tvangsopløsning af et aktieselskab eller anpartsselskab, hvor skifteretten senest 3 måneder efter 

beslutningen modtager begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs, eller skifteretten 

af egen drift indleder rekonstruktionsbehandling eller afsiger konkursdekret, skal datoen for 

beslutning om tvangsopløsning anses som fristdagen.
99

   

                                                             
95 Her er der tale om eksisterende såvel som fremtidige ledelseshverv, se anderledes i norsk ret afsnit 4.1.1. 
96 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.1.3. s. 14 samt Bet. 1525/2011 s. 

103 samt Kuld Hansen, Torben og Lindencrone Petersen, Lars(2014) s. 331. 
97 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.1.3. s. 14, Bet. 1525/2011 s. 103 

samt Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 418. 
98 Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 409. 
99 Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse et kapitalselskab jf. SEL §§ 225-226 og domstolene kan 

bestemme, at et kapitalselskab skal opløses, såfremt at selskabets kapitalejere forsætligt har medvirket til en 
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3.2.1.3. Groft uforsvarlig forretningsførelse  

Det er en betingelse for at blive pålagt konkurskarantæne, at man på grund af groft uforsvarlig 

forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed jf. KL § 157, stk. 

1.
100

  

Med groft uforsvarlig forretningsførelse menes misbrugslignende forhold eller forhold, der i 

øvrigt både objektivt og subjektivt er af grov karakter.
101

 Hvilket betyder, at det er en 

forudsætning, at personen der begæres pålagt konkurskarantæne, har handlet groft uforsvarligt i 

sin ledelse af virksomheden. Det forudsættes endvidere, på trods af at dette ikke fremgår direkte 

af den vedtagne bestemmelses ordlyd, at den groft uforsvarlige forretningsførelse af 

virksomheden skal have fundet sted senere end et år før fristdagen
102

, hvilket ses fornuftigt i 

relation til, at det som nævnt er samme periode, som pågældende skal have deltaget i 

virksomhedens ledelse. 

Bestemmelsen vedrørende groft uforsvarlig forretningsadfærd er ligeledes gældende for 

virksomhedens ledelse efter, at virksomheden har indledt rekonstruktionsbehandling eller 

konkursbehandling, hvis pågældende i kraft af sin faktiske ledelsesposition i virksomheden 

handler til skade for fordringshaverne eller handler imod princippet om ligebehandling af 

fordringshaverene jf. KL § 10 c.
103

 Dette betyder, at personen som i forbindelse med 

rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling varetager virksomhedens ledelse efter 

fristdagen ligeledes kan blive omfattet af reglerne om konkurskarantæne, såfremt deres adfærd er 

til skade for fordringshaverne eller adfærden strider imod ligebehandlingsprincippet.
104

 

                                                                                                                                                                                                    
generalforsamling i strid med SEL § 108 eller på anden måde misbrugt deres indflydelse i et kapitalselskab eller 

medvirket til overtrædelse af denne lov eller selskabets vedtægter jf. SEL § 230. 
100 Se tilsvarende engelsk ret afsnit 4.2. 
101 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.1 s. 10, bemærkningerne til de 

enkelte bestemmelser til § 157, s. 28, Bet. 1525/2011 s. 93 + 137, Mølsted, Marie(2013) s. 2 samt Kuld Hansen, 

Torben og Lindencrone Petersen, Lars(2014) s. 328. 
102 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157, s. 28 samt 

Bet. 1525/2011 s. 137. 
103 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157, s. 28 samt 

Bet. 1525/2011 s. 139. 
104 Jf. KL § 10 c skal fordringshaverne behandles lige, med mindre de samtykker i en mindre gunstig behandling 

eller andet følger af lovens øvrige bestemmelser. 
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Konkursrådet fandt det ikke hensigtsmæssigt, at opstille en liste over typiske eksempler på groft 

uforsvarlig forretningsførelse, men har alligevel i forarbejderne angivet nogle eksempler herpå. 

105
 

Eksempler på groft uforsvarlig forretningsførelse kunne bestå i manglende udøvelse af 

ledelsesbeføjelser i henhold til selskabslovens (herefter SEL) § 115, fortsætte virksomhedens 

drift, selvom vedkommende måtte indse, at en videreførelse af driften ville medføre betydelige 

tab eller ved salg af virksomhedens aktiver til underpris, eller uden at der sker en reel betaling af 

købesummen på et tidspunkt, hvor vedkommende måtte indse, at virksomheden var eller ved 

salget var eller ved salget blev insolvent.
106

 

Det forhold at et ledelsesmedlem forsømmer at udøve sine ledelsesbeføjelser, anses som værende 

groft uforsvarlig forretningsførelse og rammer direktører såvel som tilsynsrådsmedlemmer eller 

bestyrelsesmedlemmer.
107

 Direktøren skal varetage virksomhedens daglige ledelse og følge de 

retningslinjer og anvisninger som virksomhedens eventuelle bestyrelse måtte give.
108

 Såfremt at 

selskabet har en ledelsesstruktur, hvor selskabets ledes af direktionen og ikke bestyrelsen jf. SEL 

§ 111, skal direktionen varetage den overordnede og strategiske ledelse såvel som den daglige 

ledelse.
109

 På baggrund heraf kan det konstateres at direktionen
110

 i et kapitalselskab, skal 

varetage selskabets daglige ledelse, uanset hvilken ledelsesmodel selskabet er organiseret efter. 

Endvidere skal direktionen sikre, at virksomhedens bogføring sker under iagttagelse af 

lovgivningens regler herom, at formueforvaltning foregår på en betryggende måde og sikre at 

virksomhedens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.
111

 

                                                             
105 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.3. s. 11 samt Bet. 1525/2011 s. 

96. 
106 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.3. s. 11 samt Bet. 1525/2011 s. 

97. 
107 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.3. s. 11 samt Bet. 1525/2011 s. 

97. 
108 Jf. SEL § 117, stk. 1. 
109 Jf. SEL § 117, stk. 2.  
110 Direktionen ansættes af henholdsvis bestyrelse eller tilsynsråd jf. SEL § 111. I tilfælde af at direktionen afsættes 

eller fratræder, er det ligeledes bestyrelsen eller tilsynsrådets pligt at få ansat en ny direktion umiddelbart efter og 

anmelde dette til Erhvervsstyrelsen senest to uger efter beslutningen i henhold til anmeldelsesbekendtgørelsens § 41. 

I tilfælde af at kapitalselskabet ikke har den ledelse der er foreskrevet i loven eller i selskabets vedtægter, kan 

Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at opløse selskabet, jf. SEL § 225, stk.1 nr. 2. 
111 Jf. SEL § 118. 
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Efter min mening er det logisk, at det som nævnt tidligere anses som groft uforsvarlig 

forretningsførelse i tilfælde, hvor direktionen har forsømt at udøve sine ledelsesbeføjelser, da 

disse ledelsesbeføjelser må anses som direkte sammenhængende med virksomhedens daglige 

drift og må have direkte sammenhæng med virksomhedens fremtidige eksistens. 

Bestyrelsens opgaver er at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig 

organisation af selskabets virksomhed, påse at bogføring og regnskabsaflæggelse foregår 

tilfredsstillende, påse at der er etableret fornødne procedurer for risikostyring og interne 

kontroller, påse at der sker løbende rapportering om selskabets finansielle forhold, påse at 

direktionen udøver sit hverv på behørigvis og efter bestyrelsens retningslinjer samt påse at 

selskabet har forsvarligt kapitalberedskab.
112

 Hvis man som bestyrelsesmedlem groft har forsømt 

sin forpligtelse til at påse, at bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på tilfredsstillende måde, 

at man har forsømt at etablere en procedure for risikostyring og intern kontrol samt har forsømt 

at sikre, at bestyrelsen løbende modtager rapportering om selskabets finansielle forhold, vil dette 

blive anset som groft uforsvarlig forretningsførelse.
113

 Som Karsten Engsig Sørensen nævner i 

Selskabsloven – Aktuelle emner kapitel 8, bliver det spændende at se, om bestyrelsesmedlemmer 

der forsømmer sit hverv ved ikke at møde op til bestyrelsesmøderne, kan blive pålagt 

konkurskarantæne.
114

 Hvis det viser sig i praksis, at bestyrelsesmedlemmer der for eksempel 

ikke møder op til bestyrelsesmøder, vil kunne blive pålagt konkurskarantæne som følge af groft 

uforsvarlig forretningsførelse, vil dette sende et signal om, at bestyrelsesmedlemmer skal tage 

deres hverv som bestyrelsesmedlem alvorligt og dette ville give en større mulighed for at 

pålægge eventuelle stråmænd konkurskarantæne.
115

 

Da der som nævnt ikke er lavet en liste med typiske eksempler på konkurskarantæne og der 

endvidere kun er nævnt få specifikke eksempler på groft uforsvarlig forretningsførelse, kan man 

                                                             
112 Jf. SEL § 115. 
113 Jf. Neville, Mette og Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 180. 
114

 Jf. Neville, Mette og Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 180 samt Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 414. 
115 Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 414. 
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formode at afgørelser omkring erstatningsansvar
116

 jf. SEL § 361, vil blive brugt til inspiration i 

forbindelse med sager om pålæg af konkurskarantæne.
117

 

Det angives i bemærkningerne til lovforslaget, at konkurskarantæne typisk kun bør pålægges, når 

der er tale om forhold, der udgør en overtrædelse af straffeloven.
118

 Det angives dog videre, at 

grove overtrædelser af særlovgivningen efter omstændighederne vil kunne medføre 

konkurskarantæne, hvis de øvrige bestemmelser herfor er opfyldt.
119

 Såfremt virksomhedens 

ledelse overtræder andre dele af lovgivningen, vil de øvrige overtrædelser kunne inddrages i 

vurderingen af, hvorvidt der er tale om groft uforsvarlig forretningsførelse, hvis der er tale om 

væsentlige og systematiske overtrædelser af lovgivningen.
120

 Hvis personen der begæres pålagt 

konkurskarantæne i et væsentligt omfang har tilsidesat sine forpligtelser eksempelvis med 

hensyn til angivelse og afregning af moms og skat eller i en længere periode ikke har overholdt 

bogføringsloven, vil dette kunne indgå i den samlede vurdering af sagen.
121

  

Det bemærkes at forarbejderne ikke nævner manglende overholdelse af selskabslovgivningen, 

som en særlovgivning der kan inddrages i vurderingen af sagen, men det anføres at en 

overtrædelse af markedsføringsloven, konkurrenceloven, arbejdsmiljøloven mv. ikke vil have 

betydning for sagens udfald.
122

  

På grund af, at selskabsloven ikke bliver nævnt i forarbejderne, kan man rejse et spørgsmål om, 

hvorvidt en overtrædelse af selskabsloven kan tillægges vægt ved afgørelsen af, om der skal 

pålægges konkurskarantæne.
123

 
124

 Da loven eller forarbejderne ikke nævner selskabsloven 

                                                             
116 Problemstillingen i forbindelse med de facto ledelse kendes fra sager omkring ledelsens erstatningsansvar, 

hvorfor der allerede foreligger domme, der fastslår at den der faktisk udøver ledelse, pådrager sig et ledelsesansvar, 

der svarer til det, der påhviler dem, der formelt er udnævnt til direktører(jf. TfS 1997, 110 H, U 1999.591 H samt U 

2007.497 H, jf. Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 409. 
117 I Bet. 1525/2011 kapitel 2 om gældende ret, afsnit 4. erstatningsansvar beskrives Højesterets dom gengivet i 

Ugeskrift for retsvæsen 2007 s. 497 som et eksempel, hvor der blev pålagt erstatningsansvar for uforsvarlig ledelse 

af en virksomhed. I denne dom bliver der gengivet adfærd som ligner, den adfærd Konkursrådet beskriver senere i 

betænkningen på s. 97. 
118 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.3.2 s. 12. 
119 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.3.2 s. 12. 
120 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.1 s. 10 samt Bet. 1525/2011 s. 

95. 
121 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.3. s. 11 samt Bet. 1525/2011 s. 

96. 
122 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.2. s. 10, Bet. 1525/2011 s. 95 

samt Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 412. 
123 Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 412. 



Christina Askholm Jensen  Copenhagen Business School 

Kandidatafhandling 2014  Cand.merc.aud. 

Side 28 af 88 

 

konkret, kan man ikke vide, hvordan dette spørgsmål vil blive behandlet i praksis, men det kan 

på den ene side tale imod at overtrædelser af selskabsloven kan tillægges værdi i en sag, da 

selskabsloven som udgangspunkt må falde ind under lovgivningen i øvrigt, der nævnes i 

forarbejderne. På den anden side kan det argumenteres, at visse overtrædelser af 

selskabslovgivningen vil kunne være til skade for kreditorerne, og efter selskabslovgivningen 

kunne anses for uforsvarlig forretningsførelse, hvorfor visse overtrædelser af selskabsloven 

burde kunne tillægges værdi i forbindelse med den endelige afgørelse i sagen om pålæg af 

konkurskarantæne.
125

 

Ved afgørelsen af om konkurskarantæne skal pålægges, herunder vurderingen om der er tale om 

groft uforsvarligt forretningsførelse, skal der lægges vægt på om det under hensyn til den 

pågældendes handlemåde og omstændighederne i øvrigt er rimeligt at pålægge 

konkurskarantæne.
126

 
127

  

I forbindelse med vurderingen af hvorvidt der er tale om groft uforsvarlig forretningsførelse er 

det ikke en betingelse, at der kan påvises årsagssammenhæng mellem den groft uforsvarlige 

forretningsførelse og konkursen
128

, men hvis det eksempelvis er åbenbart, at konkursen skyldes 

andre ydre omstændigheder
129

, vil det være et element, der taler imod at pålægge 

konkurskarantæne.
130

 

Vurderingen af om der er tale om groft uforsvarlig forretningsførelse, er en skønsmæssig 

vurdering af den konkrete sag, der skal foretages af skifteretten, som i henhold til KL § 164 er 

den myndighed der ved kendelse pålægger konkurskarantænen.
131

 
132

 Skifteretten kan ved den 

                                                                                                                                                                                                    
124 De engelske regler angiver udtrykkeligt at en overtrædelse af selskabslovgivningen kan begrunde et pålæg af 

konkurskarantæne, se nærmere herom i afsnit 4.2. 
125 I henhold til engelsk ret vil en person kunne blive pålagt konkurskarantæne i tilfælde af visse overtrædelser af 

selskabslovgivningen, jf. CDDA sektion 3. 
126 Jf. KL § 157, stk. 2. 
127 Se tilsvarende norsk ret, afsnit 4.1.1. 
128 Set anderledes i norsk ret, afsnit 4.1.1. 
129 Lindencrone Petersen, Lars og Ørgaard Anders(2013) s. 881 nævner den almindelige konjunkturudvikling, 

pludselige og væsentlige ændringer i virksomhedens indtjeningsevne som følge af ny lovgivning, væsentlig ændret 

konkurrencesituation(fx en ny konkurrent), væsentligt forøgede omkostninger(fx stærkt stigende oliepris) eller 

væsentlig ændret afsætningssituation(fx tab af storkunde), som eksempler på ydre omstændigheder. 
130 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.2. s. 10 samt Kuld Hansen, 

Torben og Lindencrone Petersen, Lars(2014) s. 329. 
131 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, indledningen afsnit 1. s. 5, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.1. s. 

10 samt Bet. 1525/2011 s. 17. 
132 Se tilsvarende norsk ret, afsnit 4.1.1. 
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skønsmæssige vurdering tage udgangspunkt i forarbejderne, der indeholder en række 

fortolkningsbidrag, disse er dog ikke udtømmende men vil med tiden blive suppleret af den 

kommende retspraksis på området.
133

 

 

Hensyn til iværksættere 

I forbindelse med vurderingen af om der har været tale om groft uforsvarlig forretningsførelse, 

skal der inddrages et generelt hensyn til iværksættere.
134

 Alle iværksættere har ikke nødvendigvis 

en formel uddannelse, hvor de har tilegnet sig de nødvendige kundskaber for at kunne drive en 

virksomhed, men alligevel vælger de at stifte virksomheder for i et forsøg på at føres deres idéer 

ud i livet, på trods af den øgede risiko for konkurs. På denne måde er der en sandsynlighed for, at 

disse iværksættere med tiden, tilegner sig evner inden for drift og forretningsførelse af 

virksomheder. 

Det anføres i bemærkningerne til lovforslaget, at groft uforsvarlig forretningsførelse som 

udgangspunkt ikke vil foreligge i de tilfælde, hvor der nærmere er tale om en adfærd, der skyldes 

forretningsmæssig udygtighed.
135

  

Konkursrådet påpeger, at iværksættere ofte driver flere virksomheder sideløbende og kan have 

flere konkurser bag sig, men at de efter flere forsøg kan få muligheden for at opnå succes med 

deres virksomhed(er) og dermed skabe vækstvirksomheder til gavn for samfundet.
136

 

Konkursrådet påpeger yderligere, at selvom den pågældende går konkurs flere gange, skal denne 

ikke pålægges konkurskarantæne, hvis konkurserne udelukkende skyldes udygtigt 

forretningsførelse.
137

 

Årsagerne til manglende succes med drift af en virksomhed kan være mange og ikke 

nødvendigvis relateret til uforsvarlig forretningsførelse. Forhold som ugunstige markedsvilkår, 

manglende kompetence eller manglende finansiering af drift kan nævnes som eksempler. 

                                                             
133 Kuld Hansen, Torben og Lindencrone Petersen, Lars(2014) s. 328. 
134 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.2. s. 10 og afsnit 4.1.2.3. s. 11, 

bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157, s. 28 samt Bet. 1525/2011 s. 137. 
135 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.2. s. 10, bemærkningerne til de 

enkelte bestemmelser til § 157, s. 29, Bet. 1525/2011 s. 97 samt Mølsted, Marie(2013) s. 2. 
136 Bet. 1525/2011 s. 85+137. 
137 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.2. s. 10 samt Engsig Sørensen, 

Karsten(2013) s. 411. 



Christina Askholm Jensen  Copenhagen Business School 

Kandidatafhandling 2014  Cand.merc.aud. 

Side 30 af 88 

 

Endvidere påpeges det at iværksættere ofte er optimistiske i forhold til deres virksomhed og 

derfor ikke altid har det samme reaktionsmønster som andre personer, der driver virksomhed.
138

  

Det påpeges dog at forhold der alene skyldes forretningsmæssig udygtighed, aldrig kan danne 

grundlag for at personen omfattes af begrebet groft uforsvarlig forretningsførelse. Såfremt den 

groft uforsvarlige forretningsførelse er i relation til virksomhedens kapitalgrundlag, betydelige 

køb på kredit eller forudbetalinger fra kunder kombineret med manglende bogføring i en længere 

periode og/eller helt utilstrækkelig økonomistyring, skal dette anses som groft uforsvarlig adfærd 

og dette gælder uanset om dette skyldes manglende vilje eller manglende evne til at drive en 

økonomisk forsvarlig virksomhed.
139

 I tilfælde af at der er tale om en mindre nystartet 

virksomhed, mener Konkursrådet dog, at der skal anlægges en mere lempelig vurdering, såfremt 

personen ikke tidligere er gået konkurs med en virksomhed.
140

 

Konkursrådet påpeger, at det er vigtigt at reglerne om konkurskarantæne ikke hæmmer lysten og 

muligheden for at drive virksomhed i Danmark, da dette kan bidrage til samfundet.
141

 

 

3.2.1.4. Deltagelse i flere virksomheder 

Når der tages stilling til spørgsmål om pålæg af konkurskarantæne i tilfælde, hvor personen der 

begæres pålagt konkurskarantæne har deltaget i ledelsen af flere virksomheder, vil afgørelsen 

være forskellig, alt efter om virksomhederne har været uafhængige eller om de har været 

koncernforbundne.
142

 

 

Uafhængige virksomheder 

Hvis en person der begæres pålagt konkurskarantæne har deltaget i ledelsen af flere af hinanden 

uafhængige virksomheder, som er under konkursbehandling, så vil der blive truffet afgørelse om, 

hvorvidt der skal pålægges konkurskarantæne i hvert konkursbo for sig. Dette har den betydning, 

                                                             
138 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.2. s. 10. 
139 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.2. s. 10, Bet. 1525/2011 s. 95, 

Mølsted, Marie(2013) s. 2-3 samt Kuld Hansen, Torben og Lindencrone Petersen, Lars(2014) s. 329. 
140 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.2.2. s. 11 samt Bet. 1525/2011 s. 

96. 
141 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 3.1 s. 8 samt Bet. 1525/2011 s. 17. 
142 Lindencrone Petersen, Lars og Ørgaard Anders(2013) s. 883. 
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at den pågældende kan blive pålagt konkurskarantæne i hvert konkursbo. I tilfældet hvor den 

pågældende pålægges flere konkurskarantæner, placeres disse i forlængelse af hinanden i 

henhold til KL § 158, stk. 2
143

, som vil blive beskrevet nærmere i afsnit 3.2.1.5. om perioden for 

konkurskarantæne. 

 

Koncernforbundne virksomheder 

I henhold til KL § 157, stk. 3 kan konkurskarantæne ikke pålægges den, der allerede er pålagt 

konkurskarantæne i anledning af den pågældendes deltagelse i ledelsen af en koncernforbundet 

virksomhed.
144

 Dette betyder, at konkurskarantæne kun kan pålægges én gang i anledning af en 

persons deltagelse i ledelsen af koncernforbundne virksomheder, hvorfor konkurskarantæne ikke 

kan pålægges den, der allerede er pålagt konkurskarantæne i anledning af deltagelse i ledelsen af 

en anden koncernforbundet virksomhed.
145

 

Denne bestemmelse tager først og fremmest sigte på tilfælde, hvor personen har deltaget i 

ledelsen af flere virksomheder, der er koncernforbundne, og hvor der eksisterer en økonomisk 

afhængighed mellem virksomhederne som følge heraf. Her bør pågældende udelukkende 

pålægges konkurskarantæne én gang
146

, uanset om der er tale om flere virksomheders 

konkurs.
147

 

Såfremt at en person er blevet pålagt konkurskarantæne i en virksomhed og denne person 

indtræder i en koncernforbundet virksomheds ledelse efter karantænens udløb, vil den 

pågældende dog kunne blive pålagt konkurskarantæne igen, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt  

og denne virksomhed efterfølgende går konkurs.
148

 

                                                             
143 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157 s. 29, Bet. 

1525/2011 s. 137 samt Konkursloven med kommentarer s. 884. 
144 Jf. KL § 157, stk. 3 samt Bet. 1525/2011 s. 141.  
145 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157, s. 29.  
146 Det er muligt, at en person bliver pålagt konkurskarantæne flere gange, hvilket vil blive gennemgået nærmere i 

efterfølgende afsnit 3.2.1.5 om perioden for konkurskarantæne. 
147 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157, s. 29 samt 

Bet. 1525/2011 s. 141. 
148 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157, s. 29 samt 

Bet. 1525/2011 s. 141. 
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I koncernforhold kan moderselskabets ledelse blive pålagt konkurskarantæne, såfremt der er tale 

om stråmandskonstruktioner, hvor moderselskabets ledelse reelt udøver ledelsen i 

datterselskaberne, men ikke er registreret som ledelsesmedlemmer i Erhvervsstyrelsens it-

system.
149

 
150

 Hvis et eller flere af datterselskaber i en koncern er under konkursbehandling, kan 

moderselskabets ledelse risikere at blive pålagt konkurskarantæne på trods af, at moderselskabet 

ikke er gået konkurs.
151

 Her vil spørgsmålet om de facto ledelse, beskrevet i afsnit 3.2.1.1., have 

afgørende betydning. 

Behandlingen af sager om konkurskarantæne i tilfælde hvor der er tale om flere konkurser i 

koncernforbundne virksomheder, vil i praksis normalt blive behandlet ved samme skifteret og 

med samme kurator(er).
152

 I denne situation forudsættes det at spørgsmålet om, hvorvidt en 

person der har deltaget i ledelsen af flere koncernforbundne virksomheder, skal pålægges 

konkurskarantæne, behandles samlet og gives én samlet afgørelse.
153

 

I tilfælde hvor flere konkursboer vedrørende koncernforbundne virksomheder undtagelsesvist 

behandles ved forskellige skifteretter og det dermed ikke er muligt at udføre en samlet 

behandling af spørgsmålet om en person skal pålægges konkurskarantæne, bør spørgsmålet som 

udgangspunkt behandles ved den skifteret, hvor de fleste af de koncernforbundne virksomheders 

konkursboer er under behandling, eller hvor konkursboerne med de væsentligste aktiver er under 

behandling.
154

 I tilfælde af at det ved denne skifteret afgøres, at den pågældende person ikke skal 

pålægges konkurskarantæne, har det imidlertid ikke den betydning, at pågældende ikke kan 

pålægges konkurskarantæne ved en anden skifterets behandling af et konkursbo af en 

koncernforbundet virksomhed.
155

 

 

                                                             
149 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157 s. 28 samt 

Bet. 1525/2011 s. 136 samt Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 409.  
150 Se tilsvarende engelsk ret, afsnit 4.2. 
151 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157 s. 28 samt 

Bet. 1525/2011 s. 136. 
152 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157 s. 30 samt 

Bet. 1525/2011 s. 142. 
153 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157 s. 30 samt 

Bet. 1525/2011 s. 142. 
154 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157 s. 30 samt 

Bet. 1525/2011 s. 142. 
155 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157 s. 30 samt 

Bet. 1525/2011 s. 142. 
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3.2.1.5. Perioden for konkurskarantæne  

Da konkurskarantæne er tænkt som en foranstaltning, der skal forebygge fremtidige tab og ikke 

en straf for pågældendes adfærd er det besluttet, at karantæneperioden ikke skal være for lang, 

men samtidig skal perioden være lang nok til at den har en reel betydning.
156

 

 

Periodens længde og begyndelsestidspunkt  

Når en person pålægges konkurskarantæne jf. KL § 157, vil karantæneperioden som 

udgangspunkt blive fastsat til 3 år, men kan i særlige tilfælde blive fastsat til en kortere 

periode.
157

 
158

 Det beskrives, at en situation hvor sagsbehandlingstiden har været lang
159

 uden, at 

dette beror på forhold hos den der begæres pålagt konkurskarantæne eller at der er tale om et 

mindre groft tilfælde af groft uforsvarlig forretningsførelse ville danne grundlag for pålæg af en 

kortere karantæneperiode.
160

 Konkursrådet beskriver i bemærkningerne til lovforslaget, at 

såfremt en karantæneperiode fastsættes til en kortere periode end tre år, bør perioden fastsættes 

til to år og kun i yderst sjældne tilfælde fastsættes til et år.
161

 På baggrund heraf forstås det, at 

konkurskarantænen som udgangspunkt vil blive fastsat til en periode på tre år, startende fra den 

dag hvor der træffes en endelig afgørelse i sagen
162

. Karantænen får således virkning den dag, 

hvor de 14 dages kærefrist udløber.
163

 

I tilfælde hvor en person der er pålagt konkurskarantæne, har været involveret i flere konkurser, 

er der risiko for, at pågældende har flere verserende sager om konkurskarantæne, der kan således 

i givet fald, hvis betingelserne er opfyldt i hvert af boerne, pålægges konkurskarantæne flere 

                                                             
156 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.2.1. s. 14 samt Bet. 1525/2011 s. 

104. 
157 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.2.1. s. 14 samt Bet. 1525/2011 s. 

18. 
158 I Norge fastsættes perioden til 2 år, hvor perioden i England fastsættes et sted mellem 2 og 15 år, se nærmere 

afsnit 4.1.1. samt 4.2.3. 
159 Ved lang sagsbehandlingstid forstås som udgangspunkt en sagsbehandling hvor afgørelsen om konkurskarantæne 

træffes senere end et år efter konkursdekretets afsigelse, jf. Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. 

bemærkninger afsnit 4.2.2.1. s. 14 samt bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 158 s. 30. 
160 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.2.1. s. 14, bemærkningerne til de 

enkelte bestemmelser til § 158 s. 30 samt Bet. 1525/2011 s. 104. 
161 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.2.1. s. 14, bemærkningerne til de 

enkelte bestemmelser til § 158 s. 30 samt Bet. 1525/2011 s. 104. 
162 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.2.1. s. 14 samt Bet. 1525/2011 s. 

106. 
163 Mulighederne for at kære skifterettens afgørelse gennemgås i afsnit 3.2.2.3. om kæremuligheder. 
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gange.
164

 Såfremt pågældende stadig er pålagt konkurskarantæne på tidspunktet, hvor der træffes 

afgørelse i en anden sag vedrørende konkurskarantæne, vil den nye konkurskarantæne først 

regnes fra tidspunktet for udløbet af den igangværende konkurskarantæne.
165

 Det vil sige, at 

karantæneperioderne vil blive lagt i forlængelse af hinanden, men den samlede karantæne 

periode kan dog ikke overstige ti år.
166

 

Det skal dog understreges, at ovenfor beskrevne tilfælde udelukkende er rettet mod personer, 

hvor der er indledt sager vedrørende forhold, der har fundet sted forud for pålæg af 

konkurskarantænen. Der vil ske yderligere sanktioner i det tilfælde, hvor den pågældende person 

i karantæneperioden overtræder karantænen, ved at deltage som ledelsesmedlem mens 

karantænen er i kraft
167

, se nærmere afsnit 3.2.1.6., og Konkursrådet påpeger at karantænen bør 

kunne forlænges.
168

 

 

Konkurskarantænens ophør 

Det fremgår ikke direkte af ordlyden i konkurslovens bestemmelser, hvornår karantæneperioden 

ophører, men det kan af ordlyden fortolkes, at karantænen ophører automatisk når 

karantæneperioden udløber. Det fremgår endvidere af forarbejderne, at konkurskarantænen altid 

ophører automatisk ved udløbet af karantæneperioden og at der ikke blev fundet grundlag for at 

tilføje særlige regler om ophævelse af karantænen, der går ud over konkurslovens og 

retsplejelovens almindelige regler om appel og genoptagelse.
169

 Konkursrådet fremlagde dog, at 

                                                             
164 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157 s. 29 samt 

Bet. 1525/2011 s. 137. 
165 Jf. KL § 158, stk. 2, 1. punktum. 
166 Jf. KL § 158, stk. 2, 2. punktum. 
167 Jf. KL § 159. 
168 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.2.2. s. 14 samt Bet. 1525/2011 s. 

104. 
169 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.2.3. s. 14 samt Bet. 1525/2011 s. 

105. 
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såfremt et konkursbo efter pålagt konkurskarantæne, sluttes jf. KL § 144
170

, burde skifteretten 

samtidig af egen drift ophøre konkurskarantænen.
171

 

Justitsministeren var dog ikke af den opfattelse, at der var anledning til at medtage en 

bestemmelse i relation skifterettens ophævelse af konkurskarantæne, i tilfælde hvor konkursbo 

sluttes efter KL § 144, hvorfor Konkursrådets § 164 i lovudkastet ikke blev medtaget i 

lovforslaget.
172

 

Som nævnt i afsnit 3.2.1.5. om perioden for konkurskarantæne udløber konkurskarantænen 

senest ti år efter den oprindelige afgørelse
173

 jf. KL § 158, stk. 2, dette hindrer dog ikke en 

person i at blive pålagt konkurskarantæne i en periode, der samlet set udgør mere end ti år.
174

  

I henhold til ordlyden i KL § 158, stk. 2 forstås maxgrænsen på de ti år som en 

sammenhængende periode, hvor karantæneperioden forlænges grundet flere pålæg af 

konkurskarantæne i forskellige konkursbo, som beskrevet i afsnit 3.2.1.5. Det påpeges i den 

kommenterede konkurslov, at ordlyden af denne bestemmelse kan have den konsekvens, at det 

kan være ’gratis’ at handle i strid med det pålagte forbud, såfremt den endelige afgørelse træffes 

inden udløbet af den igangværende karantæneperiode.
175

 

I dette tilfælde er bestemmelsens udformning ikke hensigtsmæssig, da det ikke burde være 

muligt at undgå at blive pålagt en yderligere karantæne eller blot blive pålagt en meget kort 

karantæneforlængelse, bare fordi man rammer en sammenhængende karantæneperiode på ti år. 

På den anden side kan man argumentere for, at man i praksis nok ikke forventer at opleve et 

nævnelsesværdigt antal sager, der vil blive omfattet af denne bestemmelse. Dette argumenteres 

da sager vedrørende konkurskarantæne, der omfattes af denne bestemmelse, relaterer sig til de 

sager, hvor deltagelsen i ledelsen har fundet sted forud for det oprindelige pålæg af 

konkurskarantæne, hvorfor karantænerne placeres i forlængelse af hinanden jf. afsnit 3.2.1.5. om 

                                                             
170 I henhold til KL § 144 kan et konkursbo sluttes straks såfremt skyldneren efter udløbet af anmeldelsesfristen 

fremlægger et samtykke fra samtlige fordringshavere eller et bevis for, at de er fyldestgjort. I henhold til stk. 2 kan 

skyldneren efter boets afslutning godtgøre, at fordringshaverene er fyldestgjort eller har givet afkald på deres 

fordringer, skifteretten vil i denne situation give ham bevis herfor.  
171 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.2.3. s. 14 samt Bet. 1525/2011 s. 

105. 
172 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.4.2. s. 15. 
173 Mølsted, Marie(2013) s. 3. 
174 Lindencrone Petersen, Lars og Ørgaard Anders(2013) s. 887. 
175 Lindencrone Petersen, Lars og Ørgaard Anders(2013) s. 887. 
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perioden for konkurskarantæne. Det må dog forventes at der kun vil være få tilfælde, hvor en 

person er involveret i flere verserende sager om konkurskarantæne, i et omfang, hvor 

vedkommende i teorien skulle pålægges konkurskarantæne i en periode, hvor karantænerne i 

forlængelse af hinanden, overstiger ti år. I dette filfælde skulle en person være involveret i 

mindst fire konkursboer, hvor vedkommende pålægges konkurskarantæne, for at 

tidsbegrænsningen på de ti år bliver aktuel, hvorfor problemstillingen nævnt i den kommenterede 

konkurslov, ikke anses som værende af væsentlig karakter. 

Det er nærmere sandsynligt at i de sager, hvor der opstår problemstillinger i forbindelse med 

karantæneperioden er tilfælde, hvor personer rent faktisk overtræder den pålagte karantæne, 

hvilket derimod skal behandles efter STRFL § 131 og KL § 159, som bliver behandlet nærmere i 

afsnit 3.2.1.7. om virksomheder omfattet af karantænens forbud, herunder virksomheder med 

personlig hæftelse. 

 

3.2.1.6. Sanktioner ved overtrædelse af konkurskarantænen 

I relation til overtrædelse af en pålagt konkurskarantæne er der knyttet en civilretlig
176

 såvel som 

en strafferetlig foranstaltning.
177

 

Det fremgår ikke direkte af ordlyden i konkurslovens bestemmelser vedrørende 

konkurskarantæne, at den der forsætligt overtræder konkurskarantænen, det vil sige vedbliver at 

udøve hverv som ledelsesmedlem i karantæneperioden, kan straffes med bøde eller fængsel med 

op til 6 måneder.
178

 
179

 Men når man læser i forarbejderne til loven, finder man at Konkursrådet 

og Justitsministeren finder, at en overtrædelse af konkurskarantæne er omfattet af ordlyden af 

den gældende bestemmelse i STRFL § 131, stk. 1.
180

 

STRFL § 131, stk. 1. lyder som følger: 

                                                             
176 Se nærmere i afsnit 3.2.1.7. om virksomheder omfattet af karantænens forbud, herunder virksomheder med 

personlig hæftelse. 
177 Mølsted, Marie(2013) s. 4. 
178 Den der overtræder konkurskarantænen vil få udvidet forbuddet til at inkludere virksomheder med personlig 

hæftelse, se mere herom i afsnit 3.2.1.7. om virksomheder omfattet af karantænens forbud, herunder virksomheder 

med personlig hæftelse. 
179 I henhold til norsk ret straffes vedkommende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder og i engelsk ret straffes 

vedkommende med bøde og fængsel indtil 2 år, se nærmere henholdsvis afsnit 4.1.3. og 4.2.4. 
180 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.3.1. s. 14, afsnit 4.2.4.3. s. 16 

samt Bet. 1525/2011 s. 105. 
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”Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som offentligt eller retsstridigt hensigt 

udgiver sig for at have en offentlig myndighed eller offentlig bemyndigelse til en virksomhed, 

eller som uden offentlig bemyndigelse udøver en virksomhed, til hvilken en sådan kræves, eller 

vedblivende udøver en virksomhed, til hvilken retten er ham frakendt.” 
181

 

Her er det ordlyden i sidste led der har relevans, da den her beskriver at, hvis en person bliver 

ved med at udøve en virksomhed, hvortil retten er pågældende frakendt, så kan pågældende 

straffes med bøde eller fængsel op til 6 måneder. Heraf udledes det således, at en person der er 

under konkurskarantæne og derved frakendt retten til at udøve hvervet som ledelsesmedlem i 

karantæneperioden, vil kunne blive pålagt bøde eller fængselsstraf hvis han overtræder 

karantænen. Justitsministeren fandt intet særligt behov for en særlig straffebestemmelse til 

reglerne om konkurskarantæne, da STRFL § 131 fandtes tilstrækkelig i dens eksisterende 

omfang, hvorfor Konkursrådets lovudkast i betænkning 1525/2011 § 165, stk. 2 og 3 ikke blev 

taget med i lovforslag L 131 af 30. januar 2013.
182

 

I forarbejderne beskrev Konkursrådet endvidere, at en person der formelt står som medlem af 

ledelsen, mens den reelle ledelse udøve af en person, der er pålagt konkurskarantæne, bør kunne 

straffes for medvirken til overtrædelse af konkurskarantænen.
183

 Konkursrådet fandt, at straffen 

for medvirken til overtrædelse af konkurskarantænen skulle have samme stafferamme som 

overtrædelse af karantænen i øvrigt, det vil sige med bøde eller fængsel indtil 6 måneder, på 

trods af, at en person der medvirker til, at en person der er frakendt retten til at udøve 

virksomhed, udøver virksomhed straffes med en lavere strafferamme i henhold til STRFL § 131, 

stk. 2.
184

 Det kan argumenteres, at det kunne fremstå en smule inkonsistent, at der på den ene 

side skulle straffes efter STRFL § 131, men på den anden side ikke helt alligevel. 

Dette er dog ikke længere en problematik, da STRFL § 131, stk. 2 er ophævet ved lov nr. 634 om 

styrket indsats overfor økonomisk kriminalitet, således at forholdet fremtidigt skal bedømmes 

efter alminelige medvirkensregler i STRFL § 23 og efter samme strafferamme som for 

                                                             
181 Jf. STRFL § 131, stk. 1. 
182 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.4.3. s. 16. 
183 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.3.1. s. 15 samt Bet. 1525/2011 s. 

105. 
184 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.3.1. s. 15 samt Bet. 1525/2011 s. 

105. 
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hovedmanden, hvorfor hovedmand og personen der medvirker til overtrædelsen straffes efter 

samme bestemmelser, som Konkursrådet havde anbefalet.
 185

  

Som nævnt indledningsvist i dette afsnit, straffes den, der forsætligt overtræder 

konkurskarantænen og det samme gør sig gældende i forbindelse med medvirken til overtrædelse 

af konkurskarantænen, hvor forsætskravet indebærer, at den pågældende skal have kendskab til 

eller en bestemt formodning om, at den reelle leder er pålagt konkurskarantæne, for at kunne 

straffes efter STRFL § 131.
186

 

 

3.2.1.7. Virksomheder omfattet af karantænens forbud 

Virksomheder med begrænset hæftelse 

Af ordlyden i KL § 159, stk. 1, 1. punktum fremgår det, at personer der er pålagt 

konkurskarantæne ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt 

og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser
187

, hvilket betyder at de i karantæneperioden 

fratages retten hertil.
188

 

Bestemmelsens ordlyd sikrer, at bestemmelsen ikke kun omfatter virksomheder med begrænset 

hæftelse, men også virksomheder hvor ledelsesmedlemmet ikke hæfter personligt for 

virksomhedens forpligtelser, som er tilfældet i et interessentskab eller kommanditselskab, hvor 

det pågældende ledelsesmedlem ikke selv er henholdsvis interessent eller komplementar.
189

 

Af forarbejderne til lovforslaget fremgår det, at aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, 

interessentskaber, kommanditselskaber og erhvervsdrivende fonde i denne sammenhæng altid vil 

blive anset som en erhvervsvirksomhed uanset virksomhedens faktiske virksomhed eller mangel 

på samme.
190

 I tilfælde hvor aktieselskaber eller kapitalselskaber er fuldt ud offentlig ejet, vil 

                                                             
185 Karnovs online lovsamling – LBKG 2014-07-04 nr. 871, Straffelovens § 131, note 598. 
186 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.4.3. s. 16 samt Bet. 1525/2011 s. 

105. 
187 Jf. KL § 159, stk. 1, 1. punktum. 
188 Konkurskarantænen omfatter eksisterende ledelseshverv såvel som nye ledelseshverv, jf. Engsig Sørensen, 

Karsten(2013) s. 417.  
189 Mølsted, Marie(2013) s. 3. 
190 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 158 s. 31, Bet. 

1525/2011 s. 157 samt Kuld Hansen, Torben og Lindencrone Petersen, Lars(2014) s. 334. 
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disse selskaber ligeledes være anset som værende erhvervsvirksomheder og dermed omfattet af 

forbuddet, dette fremgår af den kommenterede selskabslov: 

”I administrativ praksis anses alle aktie- og anpartsselskaber for værende erhvervsdrivende.”
191

 

På baggrund heraf kan det konkluderes, at aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, 

interessentskaber, kommanditselskaber og erhvervsdrivende fonde altid er omfattet af forbuddet, 

hvorfor en person der er pålagt konkurskarantæne ikke må deltage i ledelsen af disse typer 

virksomhed i karantæneperioden. 

Det fremgår endvidere af forarbejderne, at deltagelse i ledelsen af en filial af en udenlandsk 

virksomhed ligeledes er omfattet af forbuddet i det omfang, at den udenlandske virksomhed er 

karakteriseret ved en erhvervsvirksomhed.
192

 

Andre typer af virksomheder er udelukkende omfattet af forbuddet, såfremt virksomhederne har 

aktiviteter der medfører, at virksomheden anses som erhvervsvirksomhed, hvilket beror på en 

konkret vurdering af aktiviteternes karakter om omfang.
193

 I forbindelse med denne vurdering vil 

der eksempelvis blive vurderet, hvorvidt aktiviteterne udøves med gevinst for øje
194

 eller om 

aktiviteterne har et betydeligt økonomisk omfang uanset om de udøves med gevinst for øje.
195

 

Som nævnt først i afsnittet fremgår det af bestemmelsens ordlyd i 1. pkt., at personer der er 

pålagt konkurskarantæne ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte 

personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, men det understreges i forarbejderne, 

at bestemmelsen forstås således, at det afgørende ikke er, om ledelsesmedlemmet faktisk hæfter 

personligt for virksomhedens forpligtelser, men det afgørende er derimod, om virksomheden 

efter sin organisationsform drives med personlig hæftelse for virksomhedsdeltagerene.
196

 I 

                                                             
191 Buch, Lars og Rosenberg, Ida(2010) s. 61 
192 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 158 s. 31 samt 

Bet. 1525/2011 s. 157. 
193 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 158 s. 31 samt 

Bet. 1525/2011 s. 158. 
194 Såfremt at aktiviteterne har et meget begrænset omfang i økonomisk henseende vil disse ikke blive inkluderet i 

vurderingen, jf. Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 158 

s. 31 samt Bet. 1525/2011 s. 158. 
195 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 158 s. 31 samt 

Bet. 1525/2011 s. 158. 
196 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 158 s. 31 samt 

Bet. 1525/2011 s. 159. 
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relation hertil uddybes det, at en person der kautionerer for et aktie- eller anpartsselskabs 

forpligtelser stadig er omfattet af bestemmelsens forbud.
197

 

 

Virksomheder med personlig hæftelse 

Forbuddet i henhold til KL § 159, stk. 1 omfatter ikke virksomheder med personlig og 

ubegrænset hæftelse.
198

 Men i henhold til KL § 159, stk. 1. 2. punktum bliver forbuddet mod at 

drive erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens 

forpligtelser udvidet yderligere, såfremt den pågældende person tidligere er pålagt 

konkurskarantæne, der ikke er udløbet på fristdagen, og den groft uforsvarlige forretningsførelse, 

der begrunder nyt pålæg af konkurskarantæne, er foregået efter at denne tidligere karantæne fik 

virkning.
199

 I dette tilfælde udvides forbuddet til, at pågældende heller ikke må deltage i ledelsen 

af en erhvervsvirksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse for virksomhedens 

forpligtelser.
200

 I dette tilfælde vil den pågældende person være frataget retten til at deltage i 

ledelsen af enhver type af erhvervsvirksomhed i perioden for konkurskarantænen. På baggrund 

af ordlydens formulering er der tale om en obligatorisk retsfølge, som skifteretten skal anvende, i 

tilfælde hvor betingelserne i § 159 er opfyldt, i modsætning til formuleringen af ordlyden i § 157 

som nævnt tidligere.
201

 

På baggrund af ordlyden i KL § 159, stk. 1, 2. pkt. stilles der et krav om, at den pågældende 

tidligere skal være pålagt konkurskarantæne, hvilket betyder at bestemmelsen i KL 159 aldrig og 

uanset forholdets grovhed finder anvendelse i førstegangstilfælde.
202

 

Der blev i forbindelse med høringsprocessen sat indirekte spørgsmålstegn ved, hvorfor forbuddet 

ikke fra start af skulle omfatte alle former for erhvervsvirksomhed. Justitsministeren redegjorde i 

sin besvarelse af spørgsmål nr. 3 vedrørende forslag til lov om ændring af konkursloven, 

retsplejeloven og retsafgiftsloven(konkurskarantæne) for at rationalet bag, at forbuddet for den 

karantæneramte person ikke med det samme omfatter alle typer af erhvervsvirksomhed er, at den 

                                                             
197 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 158 s. 31 samt 

Bet. 1525/2011 s. 159. 
198 Jf. KL § 159, stk. 1. analogt. 
199 Jf. KL § 159, stk. 1, 2. punktum. 
200 Jf. KL § 159, stk. 1, 2. punktum. 
201 Mølsted, Marie(2013) s. 3. 
202 Kuld Hansen, Torben og Lindencrone Petersen, Lars (2014) s. 348. 
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pågældende skal kunne opnå et indtægtsgrundlag, hvilket i visse brancher kan være vanskeligt at 

opnå som almindelig lønmodtager.
203

 I samme relation fandt Konkursrådet dog, at en 

overtrædelse af konkurskarantænen efter omstændighederne burde føre til, at den pågældende får 

forbud mod at deltage i ledelsen af alle former for erhvervsvirksomhed.
204

 

Forbuddet i forbindelse med konkurskarantæne omfatter således i første omgang et forbud mod 

at deltage i ledelsen af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, interessentskaber, 

kommanditselskaber, erhvervsdrivende fonde, filialer af udenlandske erhvervsvirksomheder og 

andre erhvervsdrivende virksomheder, hvor der ikke hæftes personligt og ubegrænset for 

selskabets forpligtelser. Såfremt dette forbud overtrædes i karantæneperioden vil forbuddet blive 

udvidet til alle former for erhvervsdrivende virksomheder. 

 

3.2.1.8. Bestående ejerbeføjelser 

En konkurskarantæne indebærer hverken forbud mod at stifte eller eje en virksomhed, når 

vedkommende der er pålagt konkurskarantæne, ikke deltager i ledelsen af denne virksomhed.
205

 

Artiklen Konkurskarantæne og kapitalselskaber – om ejerbeføjelser og ledelsesbeføjelser 

påpeger, at der kan opstå problemstillinger i forbindelse med reglerne om konkurskarantæne, når 

man kigger på det selskabsretlige aspekt.
206

 

Reglerne om konkurskarantæne bygger på en forudsætning om, at der skulle bestå en skarp 

selskabsretlig sondring mellem ejer- og ledelsesbeføjelser
207

, da det udelukkende er 

ledelsesbeføjelserne der fratages en person der pålægges konkurskarantæne.
208

 Det er dog 

dokumenteret i ovenfornævnte artikel, at sådan en skarp sondring mellem ejer- og 

ledelsesbeføjelser ikke findes i den gældende danske selskabsret, da de ejerbeføjelser man har, 

                                                             
203 Justitsministeriet, endeligt svar på spørgsmål 3, 21. marts 2013, hvilket ligeledes fremgår af Bet. 1525/2011 s. 

101. 
204 Justitsministeriet, endeligt svar på spørgsmål 3, 21. marts 2013, hvilket ligeledes fremgår af Bet. 1525/2011 s. 

101-102. 
205 Mølsted, Marie(2013) s. 3. 
206 Michael Lilja, Troels(2014) 
207 Michael Lilja, Troels(2014) afsnit 5.1., s. 40. 
208 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.1.3. s. 14 samt Bet. 1525/2011 s. 

103. 
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hvis man er kapitalejer i et selskab, går langt videre end det, der er lagt op til i forarbejderne til 

reglerne om konkurskarantæne.
209

 

I forarbejderne til reglerne om konkurskarantæne, har Konkursrådet formået at få det til at 

fremstå som om, der findes en klar sondring mellem ejer- og ledelsesbeføjelser, da de nævner 

disse begreber uden at komme ind på de problemstillinger der kan opstå, når man kigger på det 

selskabsretlige aspekt. Konkursrådet har dermed ikke inkluderet de selskabsretlige perspektiver i 

deres overvejelser, ved udformningen af reglerne om konkurskarantæne i relation til fratagelsen 

af ledelsesbeføjelser. 

I et tilfælde hvor et kapitalselskab eksempelvis er ejet af én enkelt person, som pålægges 

konkurskarantæne, så fratages vedkommende retten til at deltage i ledelsen af sit kapitalselskab, 

men pågældende fratages som nævnt ikke sine ejerbeføjelser
210

 i kapitalselskabet i 

karantæneperioden og kan derfor fortsat udøve sine ejerbeføjelser på eksempelvis 

generalforsamlingen
211

 og derved gøre sin indflydelse gældende.
212

 

En kapitalejer har blandt andet retten til at deltage på generalforsamlinger
213

, til at indkalde til 

ekstraordinærgeneralforsamling
214

, retten til at stemme på generalforsamlinger
215

, retten til at 

træffe beslutninger i kapitalselskabet på generalforsamlingen
216

, retten til at møde på 

generalforsamlingen ved fuldmægtig
217

, retten til at få sat punkter på generalforsamlingens 

dagsorden
218

, få oplysninger om alle forhold som er af betydning for bedømmelse af 

årsrapporten og kapitalselskabets stilling i øvrigt eller om forhold hvorom der skal træffes 

beslutning på generalforsamlingen
219

 samt retten til at stille selskabets eventuelle revisor 

                                                             
209 Michael Lilja, Troels(2014) afsnit 5.1., s. 40. 
210 I relation til ejerbeføjelserne er der overordnet set tale om forvaltningsmæssige beføjelser og økonomiske 

beføjelser, jf. Friis Hansen, Søren og Valdemar Krenchel, Jens(2011) s. 156 
211 Kapitalejernes ret til at træffe beslutninger i kapitalselskabet udøves på generalforsamlingen i henhold til SEL § 

76. 
212 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 159, s. 31 samt 

Bet. 1525/2011 s. 157. 
213 Jf. SEL § 78. 
214 Jf. SEL § 89, stk. 2 og stk. 3. 
215 Jf. SEL § 46, stk. 1.  
216 Jf. SEL § 76. 
217 Jf. SEL § 80. 
218 Jf. SEL § 90.  
219 Jf. SEL § 102. 
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spørgsmål vedrørende årsrapporten mv. der behandles på generalforsamlingen.
220

 Disse 

rettigheder fratages som nævnt ikke i forbindelse med pålæg af konkurskarantæne.  

Selskabets kapitalejere skal på den ordinære generalforsamling godkende årsrapporten, tage 

stilling til anvendelse af overskud eller dækning af underskud, tage stilling til eventuel revision 

for det kommende regnskabsår samt tage stilling til andre spørgsmål, om efter selskabets 

vedtægter er henlagt til generalforsamlingen.
221

 I tilfælde af at selskabets kapitalejere ønsker at 

gennemføre vedtægtsændringer, skal dette ske på en generalforsamling.
222

 

Det påpeges i artiklen Konkurskarantæne og kapitalselskaber – om ejerbeføjelser og 

ledelsesbeføjelser, at det synes at Konkursrådet alene har taget højde for, at det er sådanne 

overordnede beføjelser generalforsamlingen har, men at generalforsamlingens kompetence 

rækker videre.
223

 

Som det fremgår af SEL § 117, er det selskabets direktion, der skal varetage kapitalselskabets 

daglige ledelse, hvorfor det må antages at være i strid med selskabslovens regler i tilfælde af, at 

det eksempelvis var generalforsamlingen der overtog den daglige ledelse af selskabet.
224

 Det 

fremgår imidlertid af litteraturen, at generalforsamlingen har kompetence til at udstikke generelle 

retningslinjer for selskabets ledelse og kan give ledelsen konkrete retligt bindende anvisninger, 

og generalforsamlingen har dermed reelt mulighed for at træffe beslutninger omkring alle 

punkter, som lovgivningen eller selskabets vedtægter ikke specifikt har tillagt de enkelte 

ledelsesorganer i selskabets organisation, som en eksklusiv ret.
225

 
226

 

I tilfældet beskrevet tidligere hvor kapitalselskabet er ejet af én enkelt person, består 

generalforsamlingen alene af én aktionær eller anpartshaver, og i denne situation er der ligeledes 

tale om en reel generalforsamling, dette fremgår af Erik Werlauffs bog Generalforsamling og 

beslutning: 

”Selv om generalforsamlingen oftest består af flere aktionærer, er det dog – trods ordet 

»forsamling«, der naturlidt leder tanken hen på flerhed af personer – ikke utænkeligt, at den in 

                                                             
220 Jf. SEL § 103, stk. 2. 
221 Jf. SEL § 88. 
222 Jf. SEL § 96.  
223 Michael Lilja, Troels(2014) afsnit 4.4.1., s. 37. 
224 Michael Lilja, Troels(2014) afsnit 4.4.2., s. 37. 
225 Michael Lilja, Troels(2014) afsnit 4.4.2., s. 37. 
226 Friis Hansen, Søren og Valdemar Krenchel, Jens(2011) s. 342. 
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concreto alene består af én aktionær, enten i tilfælde, hvor selskabet kun har én aktionær, eller i 

en situation, hvor kun én aktionær møder. Også i en sådan situation er der tale om en 

generalforsamling.” 
227

 

I de tilfælde hvor der er tale om konkursrytteri, ses det oftest at der er tale om kapitalselskaber 

udelukkende med én ejer, således at konkursrytterne har den fulde kontrol over selskaberne.
228

 I 

anpartsselskaber er der ikke noget krav om, at selskabet har en bestyrelse, hvorfor de 

udelukkende behøver at ansætte en direktion
229

 og der er intet til hinder for at anpartshaveren 

selv registreres som selskabets direktør i Erhvervsstyrelsens it-system. Anpartsselskabet er den 

hyppigst forekommende selskabsform i Danmark og der var pr. 6. september 2014 registreret 

202.928 anpartsselskaber i Erhvervsstyrelsens it-system.
230

 Dette hænger højst sandsynligt 

sammen med muligheden for anvendelse af den simple ledelsesmodel, jf. SEL § 111, stk. 1, nr. 

2. og det forholdsvis lave kapitalkrav.
231

 
232

 

I tilfælde af at en enekapitalejer der er registreret som selskabets direktør pålægges 

konkurskarantæne, har det den konsekvens at kapitalejeren er nødsaget til at ansætte og 

registrere en anden person som selskabets direktør. Som udgangspunk mister kapitalejeren 

således retten til at varetage selskabets daglige drift, da denne kompetence er placeret hos 

direktionen.
233

 

Kapitalejeren har dog stadig mulighed for at træffe beslutninger omkring punkter, som 

lovgivningen eller selskabets vedtægter ikke har tilskrevet specifikke ledelsesorganer som nævnt 

tidligere i afsnittet. Dette betyder i princippet, at enekapitalejeren har mulighed for, at indkalde 

til ekstraordinære generalforsamlinger, og her beslutte at udstikke generelle retningslinjer og 

                                                             
227 Werlauff, Erik(1983) s. 71-72. 
228 Michael Lilja, Troels(2014) afsnit 4.3., s. 36. 
229 Jf. SEL § 111, stk. 1, nr. 2. 
230 Udskrift fra Erhvervsstyrelsens it-system, bilag 1. 
231 Jf. SEL § 4, stk. 2, som ved lov nr. 616 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende 

virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister blev nedsat fra 80.000kr. til 

50.000kr.  
232

 Muligheden for at stifte et selskab med endnu lavere kapitalkrav er pr. 1. januar 2014 blevet en realitet, da det her 

blev et muligt at stifte og få registreret et iværksætterselskab i Danmark, jf. Lov 616. Iværksætterselskabet defineres 

som et anpartsselskab, der ikke har en registreret selskabskapital på mindst 50.000kr., jf. SEL § 5, stk. 1, nr. 14., 

men kun et kapitalkrav på 1 kr., jf. SEL § 357 a.. I perioden fra 1. januar og frem til den 6. september 2014, er der 

blevet registreret 3787 iværksætterselskaber, jf. udskrift fra Erhvervsstyrelsens it-system bilag 1. 
233 Jf. SEL § 117. 
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konkrete anvisninger til direktionen vedrørende den daglige ledelse af selskabet
234

, og der er ikke 

noget i vejen for, at der indkaldes til generalforsamlinger dagligt, så længe selskabslovens 

formkrav og formalia iagttages, jf. SEL kapitel 6 om generalforsamlingen.
235

 

På denne måde er det muligt for kapitalejeren, der er pålagt konkurskarantæne, i en vis grad at 

påvirke selskabets daglige ledelse, trods karantænen, gennem udøvelse af sine ejerbeføjelser på 

selskabets generalforsamlinger, hvilket vil være en omgåelse af reglerne om 

konkurskarantæne.
236

 I henhold til STRFL § 1 kan der udelukkende pålægges en straf for et 

forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, hvilket har den konsekvens, at en omgåelse af 

reglerne om konkurskarantæne ikke kan blive straffet, da dette ikke er hjemlet ved lov.
237

 

Konsekvensen heraf er, at en enekapitalejer kan omgå reglerne om konkurskarantæne og dermed 

omgå konkurskarantænen, uden at blive straffet herfor.
238

 Der vil derfor være en risiko for at 

man i praksis ikke effektivt kan pålægge konkurskarantæne i henhold til de nuværende regler. 

 

3.2.2. Behandlingen af sager om konkurskarantæne (§§ 160-164) 

3.2.2.1.  Kurators begæring om konkurskarantæne som grundlag 

Som det fremgår af KL § 160, stk. 1 er det på grundlag af kurators begæring, at skifteretten tager 

stilling til, hvorvidt der skal indledes en sag om konkurskarantæne, dette betyder, at det er en 

betingelse for at pålægge konkurskarantæne, at kurator fremsender en begæring til skifteretten 

herom.
239

 Beføjelsen til at begære en person pålagt konkurskarantæne tilkommer udelukkende 

kurator personligt, hvorfor hverken skifteretten eller fordringshavere har muligheden for at 

fremsætte begæringen.
240

 
241

 

                                                             
234 Friis Hansen, Søren og Valdemar Krenchel, Jens(2011) s. 342. 
235 Michael Lilja, Troels(2014) afsnit 5.2., s. 41. 
236 Michael Lilja, Troels(2014) afsnit 5.3., s. 42. 
237 Jf. STRFL § 1.  
238

 Eksemplet med enekapitalejeren finder ligeledes anvendelse på situationen, hvor der er tale om en kapitalejere 

med bestemmende indflydelse jf. SEL § 7.  
239 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157 s. 27 samt 

Bet. 1525/2011 s. 134. 
240 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.3.3.1. s. 17, Bet. 1525/2011 s. 109-

110 samt Mølsted, Marie(2013) s. 2. 
241 Se anderledes norsk ret afsnit 4.1.2. samt engelsk ret afsnit 4.2.1. 
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Denne begæring om at en person pålægges konkurskarantæne, sendes til skifteretten i form af en 

redegørelse, der indeholder kurators begrundede indstilling jf. KL § 125, stk. 3.
242

 Redegørelsen 

afgives til skifteretten og til selskabets fordringshavere sammen med en statusoversigt og en 

redegørelse for de vigtigste årssager til konkursen, så snart de fornødne oplysninger er 

tilvejebragt og senest fire måneder efter konkursdekretets afsigelse.
243

 Såfremt kurator ikke kan 

fremskaffe tilstrækkelige oplysninger til brug for afgivelse af en endelig indstilling i 

redegørelsen efter stk. 2, skal en sådan afgives så hurtigt som muligt og senest i forbindelse med 

den første redegørelse efter KL § 125, stk. 4.
244

 

Kurators vurdering af hvorvidt der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne, skal 

således ses som en integreret del af de undersøgelser kurator i forvejen har pligt til at 

undersøge.
245

 Dette har, som nævnt i afsnit 3.1. om ændringer i konkursloven, den betydning at 

kurators arbejdsopgaver i forbindelse med behandling af et konkursbo, har fået et større omfang.  

Som det fremgår af KL § 125, skal kurator umiddelbart i forlængelse af konkursdekretets 

afsigelse afgive en erklæring om, hvorvidt der er en person som begæres pålagt 

konkurskarantæne.
246

 Da denne erklæring må antages at blive afgivet relativt tidligt i processen, 

kan der være en risiko for, at der vil opstå samarbejdsproblemer mellem kurator og ledelsen, da 

ledelsen her vil blive gjort opmærksom på, at kurator eventuelt ønsker at indlede en sag om 

konkurskarantæne. I tilfældet af at kurator erklærer, at der er grundlag for at indlede en sag om 

konkurskarantæne, vil ledelsen kunne få indtrykket af, at kurator arbejder mod ledelsen og 

derved ikke ønske at samarbejde med kurator. I dette tilfælde er der en risiko for, at kurator ikke 

formår at afvikle konkursboet bedst muligt, da ledelsen ofte har en viden om, hvor eventuelle 

aktiver kan afsættes. Et forringet samarbejde mellem kurator og selskabets ledelse kan derfor 

resultere i, at selskabets kreditorer ikke opnår bedst mulig dækning af deres krav i konkursboet. I 

relation hertil kan det på den ene side argumenteres, at det ville være fordelagtigt at erklæringen 

om, hvorvidt der skulle indledes en sag om konkurskarantæne eller ej, blev afgivet senere i 

processens forløb. 

                                                             
242 Kurator skal indgive indstillingen om spørgsmålet om konkurskarantæne, uanset om kurator finder grundlag for 

at indlede en sag eller ej, jf. Kuld Hansen, Torben og Lindencrone Petersen, Lars(2014) s. 338. 
243 Jf. KL § 125, stk. 2. 
244 Jf. KL § 125, stk. 3.  
245 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.3.3.1. s. 17 samt Bet. 1525/2011 s. 

110. 
246 Jf. KL § 125, stk. 3. 
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Det kan på den anden side argumenteres, at det er en fordel, at erklæringen afgives tidligt i 

processen, da man tidligere vil kunne indlede en sag om konkurskarantæne. Kurator vil også 

blive sparet for en gentagelse af en række arbejdsopgaver og undersøgelser, da vurderingen af 

om hvorvidt der skal indledes en sag om konkurskarantæne har arbejdsopgaver der ligger i 

naturligt sammenhæng med kurators øvrige arbejdsopgaver. Det kan også argumenteres, at jo 

hurtigere sagen om konkurskarantæne indledes, des hurtigere må man forvente at sagen afsluttes, 

og at sagen om konkurskarantæne afsluttes hurtigst muligt, må være fordelagtigt, da en person 

der eventuelt pålægges konkurskarantæne hurtigst muligt bliver forhindret i at blive registreret 

som ledelsesmedlem andre selskaber i Erhvervsstyrelsens it-system.  

 

3.2.2.2. Indledning af sag om konkurskarantæne 

Såfremt kurator angiver en indstilling, der angiver, at der ikke skal rejses en sag, vil der som 

udgangspunkt ikke blive indledt en sag i forbindelse hermed, da begæringen er en betingelse 

herfor.
247

 I denne situation har skifteretten dog muligheden for at afkræve yderligere oplysninger 

fra kurator, inden skifteretten træffer den endelige beslutning i forbindelse med, om der skal 

indledes en sag eller ej.
248

 

På baggrund af forarbejderne afledes det, at afgørelsen om hvorvidt der skal indledes en sag om 

vedrørende konkurskarantæne, skal træffes senest et år efter konkursdekretets afsigelse, da der 

ellers vil være tale om en lang sagsbehandlingstid, som vil kunne få betydning for en eventuel 

karantæneperiodens længde.
249

 

I forbindelse med skifterettens indledende afgørelse om hvorvidt der skal indledes en sag om 

konkurskarantæne, bør skifteretten udelukkende tilsidesætte kurators indstilling, såfremt den er 

åbenbart forkert.
250

 

                                                             
247 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 157 s. 27 samt 

Bet. 1525/2011 s. 134. 
248 Jf. KL § 160, stk. 1, 2. punktum. 
249 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.2.2.1. s. 14 samt bemærkningerne 

til de enkelte bestemmelser til § 158 s. 30. 
250 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.3.1.3. s. 17, bemærkningerne til de 

enkelte bestemmelser til § 160 s. 32, Bet. 1525/2011 s. 146, Mølsted, Marie(2013) s. 4 samt Kuld Hansen, Torben 

og Lindencrone Petersen, Lars(2014) s. 336. 
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Beslutningen om hvorvidt der skal indledes en sag om konkurskarantæne, træffes dermed af 

skifteretten på baggrund af kurators begæring og vil sjældent afvige fra kurators indstilling. I 

høringssvaret fra Sø- og Handelsretten blev det imidlertid givet til udtryk, at man burde overveje 

at lade kurator afgøre om karantænesagen skal indledes: 

”… det bør overvejes helt at overlade det til kurators bedømmelse at afgøre, om 

konkurskarantænesagen skal indledes, idet det næppe kan forventes at skifteretten i mere end 

nogle ganske få sager årligt vil tilsidesætte kurators indstilling om at indlede en sag som 

åbenbart forkert.” 
251

 

Videre fremgår det af høringssvaret, at karantænesagen i dette tilfælde skulle igangsættes med 

proceduren beskrevet i lovudkastets § 160, stk. 1, hvor kurator indgiver processkrift med 

nedlagte påstand, og i tilfældet hvor kurator indgav et åbenbart ugrundet processkrift, ville 

skifteretten have mulighed for at reagere herimod ved omkostningsfastsættelsen i sagen.
252

 

Hvis dette var blevet en realitet, ville der ikke længere være en inhabilitetsproblematik, som der 

kan opstå, når skifteretten træffer beslutningen om at indlede sagen og yderligere træffer den 

endelige afgørelse i sagen.
253

 

 

3.2.2.3. Kæremuligheder 

Som det fremgår af KL § 160, stk. 1, 3. punktum kan skifterettens beslutning om at indlede en 

sag om konkurskarantæne ikke kæres af den, der begæres pålagt konkurskarantæne. På baggrund 

af bestemmelsens ordlyd forstås det, at den der begæres pålagt konkurskarantæne ikke kan 

indbringe skifterettens afgørelse om at indlede en sag om konkurskarantæne for en højere ret, 

hvorfor en sag om konkurskarantæne vil blive indledt, såfremt skifteretten finder kurators 

begrundende anmodning tilstrækkelig som grundlag for at indlede sag om konkurskarantæne. 

I forbindelse med skifterettens afgørelse om der skal indledes en sag om konkurskarantæne, 

kræves det ikke, at den der begæres pålagt konkurskarantæne, skal have lejlighed til at udtale sig, 

                                                             
251 Høringssvar fra Sø- og Handelsretten af 23. maj 2011 s. 3. 
252 Høringssvar fra Sø- og Handelsretten af 23. maj 2011 s. 3. 
253 Se nærmere i afsnit 3.2.2.9. om inhabilitet. 
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før skifteretten træffer sin afgørelse.
254

 Dette har den betydning, at skifteretten i udgangspunktet 

kun har hørt sagen fra kurators synspunkt, når afgørelsen træffes. 

I tilfældet af at skifteretten tilsidesætter kurators indstilling om at indlede en sag om 

konkurskarantæne, har kurator dog muligheden for at kære skifterettens afgørelse i henhold til 

KL § 248, stk. 2.
255

 
256

 

KL § 248, stk. 2 lyder som følger: 

”Skifterettens kendelser og beslutninger kan med de i § 249 fastsatte undtagelser kæres til 

landsretten.” 
257

 

Da bestemmelsen vedrørende skifterettens afgørelse om at indlede en sag om konkurskarantæne 

ikke er nævnt i KL § 249, finder KL § 248, stk. 2 anvendelse, hvorfor kurator har muligheden for 

at indbringe skifterettens beslutning for landsretten. 

På baggrund af disse bestemmelser eksisterer der en uligevægt mellem den person, der begæres 

pålagt konkurskarantæne samt den kurator, som begærer den pågældende pålagt 

konkurskarantæne, da de ikke har lige muligheder for at kære skifterettens beslutning om at 

indlede en sag om konkurskarantæne.  

Dette har den konsekvens for den der begæres pålagt konkurskarantæne, at vedkommende i 

tilfælde af at der indledes en sag om konkurskarantæne, må påstå frifindelse.
258

 Den der begæres 

pålagt konkurskarantæne har derved først muligheden for at berette sin side af sagen ved 

indleveringen af et svarskrift jf. KL § 162, stk. 1, nr. 1 eller anmode om mundtlig forhandling jf. 

KL § 162, stk. 1, nr. 2, hvilket vil blive behandlet nærmere i afsnit 3.2.2.5. om svarskrift og/eller 

mundtlig forhandling.
259

 

Det kan argumenteres, at det er uretfærdigt at den der begæres pålagt konkurskarantæne, ikke har 

muligheden for at kære skifterettens afgørelse. Efter min mening anses det ligeledes for 

                                                             
254 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 160 s. 33, Bet. 

1525/2011 s. 146 samt Mølsted, Marie(2013) s. 4. 
255 Jf. KL § 160, stk. 2. 
256 Af Bet. 1525/2011 s. 146 fremgår det at en fordringshaver ikke vil kunne kære skifterettens afgørelse, idet der 

ikke er tale om en afgørelse over for fordringshaveren, jf. herved retsplejelovens § 393. 
257 Jf. KL § 248, stk. 2. 
258 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 160 s. 33 samt 

Bet. 1525/2011 s. 146. 
259 Jf. KL § 162, stk. 1. 
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uretfærdigt, da skifteretten træffer beslutningen udelukkende på baggrund af kurators erklæring, 

og den der begæres pålagt konkurskarantæne har dermed ingen mulighed for at påvirke 

skifterettens beslutning om at indlede en sag om konkurskarantæne. Det burde være rimeligt, at 

den der begæres pålagt konkurskarantæne har mulighed for at fremlægge sin side af sagen, forud 

for beslutningen om sagen skal indledes. Det kunne tænkes, at dette ikke er en mulighed for at 

lette første del af sagsbehandlingen i forbindelse sager om konkurskarantæne. 

 

3.2.2.4. Processkrift  

I tilfælde af, at skifteretten på baggrund af kurators indstilling har truffet afgørelse om, at indlede 

en sag om konkurskarantæne, skal kurator inden den af KL § 161, 1 fastsatte frist indlevere et 

processkrift, hvor påstanden om karantæne nedlægges og nærmere begrundes.
260

 Fristen for 

indleveringen af processkriftet bør normalt ikke fastsættes til mere end fire uger, men kan efter 

kurators anmodning forlænget, såfremt at anmodningen er velbegrundet.
261

 

I situationen hvor kurator ikke overholder den af skifteretten fastsatte frist, bevirker det ikke at 

kurators pålæg om konkurskarantæne går tabt, da fristen ikke har præklusiv virkning, men der vil 

være tale om en mangel på lovlig adfærd og derved være et udtryk for kurators 

pligtforsømmelse, og dette vil kunne tages i betragtning ved fastsættelsen af kurators vederlag og 

få betydning i relation til at blive udpeget i fremtidige sager.
262

 

Som det fremgår direkte af ordlyden af KL § 161, stk. 2, skal kurator indlevere en kopi af 

processkriftet samt en kopi af de dokumenter, kurator ønsker at påberåbe sig. Det fremgår dog 

videre af forarbejderne, at kurator skal indlevere et sæt kopier for hver person der begæres pålagt 

konkurskarantæne.  

Det fremgår ikke direkte af bestemmelsens ordlyd eller af forarbejderne til loven, hvilken 

funktion disse kopier skal have, men det må antages at kopierne vil blive videregivet til den der 

                                                             
260 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.3.1.4. s. 17 samt Bet. 1525/2011 s. 

111. 
261 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 161 s. 33 samt 

Bet. 1525/2011 s. 147. 
262 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 161 s. 33, Bet. 

1525/2011 s. 147 samt Kuld Hansen, Torben og Lindencrone Petersen, Lars(2014) s. 339. 
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begæres pålagt konkurskarantæne i tilknytning til forkyndelsen eller ved udleveringen af 

vejledningen om konkurskarantænen.
263

 

 

3.2.2.5. Svarskrift og/eller mundtlig forhandling 

Efter at kurator har indleveret et processkrift i henhold til KL § 161, skal den der er begæret 

pålagt konkurskarantæne have lejlighed til at svare enten skriftligt eller mundtligt i et retsmøde 

eller begge dele.
264

 

Fristen skifteretten fastsætter, bør normalt ikke sættes til mere end fire uger, men fristen kan 

forlænges såfremt den der pålægges konkurskarantæne anmoder herom og anmodningen 

indeholder en god begrundelse.
265

 

Ligesom at det havde en konsekvens for kurator at overskide den af skifteretten fastsatte frist, 

har det også en konsekvens for den der er pålagt konkurskarantæne. En overskridelse af den 

fastsatte frist betyder, at skifteretten kan afgøre sagen på det foreliggende grundlag, dog kan 

skifteretten vælge at tage hensyn til et svarskrift, der er indleveret for sent, men har ikke pligt 

hertil.
266

 I tilfælde af at anmodningen om mundligt forhandling fremsættes for sent, kan den der 

begæres pålagt konkurskarantæne ikke kræve, at der bliver afholdt en mundtlig forhandling, men 

skifteretten kan igen vælge at tage hensyn hertil.
267

 

I tilfælde af at skrifteretten ikke modtager hverken svarskrift eller anmodning om mundtlig 

forhandling, kan skifteretten afgøre sagen på det foreliggende grundlag uden afholdelse af et 

retsmøde og samtidig kan manglende svar efter omstændighederne tillægges processuel 

skadesvirkning i henhold til KL § 162, stk. 6.
268

 

                                                             
263 Jf. KL § 161, stk. 3 samt Kuld Hansen, Torben og Lindencrone Petersen, Lars(2014) s. 339.  
264 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.3.1.4. s. 17 samt Bet. 1525/2011 s. 

111. 
265 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 162 s. 33-34 

samt Bet. 1525/2011 s. 148. 
266 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 162 s. 33-34, 

Bet. 1525/2011 s. 148 samt Kuld Hansen, Torben og Lindencrone Petersen, Lars(2014) s. 341. 
267 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 162 s. 33-34 

samt Bet. 1525/2011 s. 148. 
268 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 162 s. 33-34 

samt Bet. 1525/2011 s. 148. 
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Skifteretten har dog muligheden for at indkalde parterne til en mundtlig forhandling, på trods af 

at ingen af parterne har anmodet herom, for eksempel kunne det være hensigtsmæssigt i tilfælde 

af, at skifteretten finder at den, der begæres pålagt konkurskarantæne, har behov for en sådan 

vejledning og bistand fra skifterettens side, at pågældende bør møde i skifteretten.
269

 

Kurator har muligheden for at møde til mundtlig forhandling ved en anden advokat og den der 

begæres pålagt konkurskarantæne har muligheden for at møde ved advokat eller en anden person 

der fremgår af retsplejelovens § 260, stk. 3, da retsplejelovens almindelige regler finder 

anvendelse på en mundtlig forhandling om pålæg af konkurskarantæne.
270

 

I tilfældet hvor en af parterne vælger at udeblive fra en mundtlig forhandling, har det den 

konsekvens, at pågældende part bliver afskåret fra at gøre sine synspunkter gældende i sagen, og 

sagen bliver således behandlet videre uden partens synspunkter. I tilfældet hvor ingen af parterne 

møder, kan skifteretten behandle sagen på det foreliggende skriftlige grundlag, da mundtlig 

bevisførelse ikke er en mulighed uden parternes deltagelse.
271

 

Kurator har også muligheden for at anmode skifteretten om, at indkalde den der begæres pålagt 

konkurskarantæne til personligt møde, for at besvare spørgsmål der tilsiger sagens oplysning. 

Kurator skal i anmodningen angive temaet for de spørgsmål der ønskes besvaret ved mødet, og 

skifteretten skal som udgangspunkt imødekomme kurators anmodning, med mindre at det 

vurderes, at skifteretten har let adgang til oplysningerne ad anden vej.
272

 

 

Processuel skadesvirkning 

I henhold til KL § 162, stk. 6 er det muligt at tillægge processuel skadesvirkning for den der 

pålægges konkurskarantæne i forskellige situationer. 

                                                             
269 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 162 s. 34 samt 

Bet. 1525/2011 s. 149. 
270 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 162 s. 34 samt 

Bet. 1525/2011 s. 150. 
271 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 162 s. 34 samt 

Bet. 1525/2011 s. 150. 
272 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 162 s. 34 samt 

Bet. 1525/2011 s. 151. 
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Som nævnt ovenfor kan skifteretten tillægge processuel skadesvirkning i tilfælde af, at 

skifteretten hverken modtager svarskrift eller anmodning om mundtlig forhandling fra den der 

begæres pålagt konkurskarantæne.
273

 Ligeledes gælder det i tilfældet, hvor den der begæres 

pålagt konkurskarantæne undlader at udtale sig om kurators erklæringer om sagens faktiske 

omstændigheder i forbindelse med henholdsvis et processkrift eller en mundtlig forhandling, 

således at den pågældende i princippet ikke forholder sig til kurators udtalelser.
274

 Yderligere 

fremgår det, at der også kan tillægges processuel skadesvirkning i tilfældet hvor den der begæres 

pålagt konkurskarantæne, udebliver fra et møde efter at være indkaldt personligt i henhold til KL 

§ 162, stk. 5 eller blot undlader at besvare spørgsmål eller giver uklare og ufuldstændige svar.
275

 

I tilfældet af at den der begæres konkurskarantæne afgiver en falsk forklaring, kan den 

pågældende blive straffet i henhold til STRFL § 158.
276

 

I situationer hvor der vil blive tillagt processuel skadesvirkning, kan skifteretten ved 

bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for kurator, at den der er begæret pålagt 

konkurskarantæne, har valgt ikke at udtale dig om sagen, hvorved skifteretten har muligheden 

for, uden nærmere bevisførelse, at lægge kurators erklæringer om sagens faktiske 

omstændigheder til grund i forbindelse med sagens afgørelse.
277

 

 

3.2.2.6. Beskikkelse af advokat  

I forbindelse med at den der begæres pålagt konkurskarantæne, forkyndes med kurators 

processkrift, skal vedkommende også vejledes om adgangen til advokatbeskikkelse, hvilket skal 

ske i sammenhæng med vejledningen, der skal udleveres i henhold til KL § 161, stk. 3, se 

nærmere om den udleverede vejledning i efterfølgende afsnit 3.2.2.7.
278

 

                                                             
273 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 162 s. 35 samt 

Bet. 1525/2011 s. 148. 
274 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 162 s. 33-34 

samt Bet. 1525/2011 s. 151. 
275 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 162 s. 35 samt 

Bet. 1525/2011 s. 152. 
276 Bet. 1525/2011 s. 151. 
277 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 162 s. 35, Bet. 

1525/2011 s. 151 samt Mølsted, Marie(2013) s. 4. 
278 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 163 s. 35 samt 

Bet. 1525/2011 s. 153. 
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Her kan den der begæres pålagt konkurskarantæne, således vælge at anmode om at få beskikket 

en advokat af skifteretten. På baggrund af ordlyden forstås det, at en person der begæres pålagt 

konkurskarantæne altid kan gøre krav på, at få beskikket en advokat i forbindelse med en sag om 

pålæg af konkurskarantæne. I tilfælde af at vedkommende ikke anmoder om at få beskikket en 

advokat, kan skifteretten alligevel vælge at beskikke vedkommende en advokat, hvis skifteretten 

ikke finder det muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at den pågældende har sådan 

bistand.
279

 

 

3.2.2.7. Vejledning i henhold til konkurslovens § 161, stk. 3 

Som nævnt tidligere skal der udleveres en vejledning om konkurskarantæne, til den der begæres 

pålagt konkurskarantæne samtidig med, at vedkommende bliver forkyndt med processkriftet i 

henhold til KL § 161, stk. 3.  

Det er i bestemmelsens ordlyd angivet, at vejledningen skal indeholde en forklaring af, hvad 

konkurskarantæne indebærer samt en vejledning om reglerne i KL §§ 162-163.
280

 Sø- og 

Handelsretten har udarbejdet denne vejledning og er vedlagt som bilag 2. 

Første side til vejledningen er ikke som sådan en del af vejledningen, men derimod en 

indledning, hvor den der begæres pålagt konkurskarantæne bliver oplyst, at retten har modtaget 

et processkrift, hvori vedkommende er sagsøgt. Videre fremgår det at den der begæres pålagt 

konkurskarantæne, har to muligheder i det videre sagsforløb: 

1. at indlevere et begrundet svarskrift, der indeholder vedkommendes påstand såfremt at 

vedkommende ikke er enig i påstanden, eller 

2. at acceptere sagsøgerens påstand og derved ikke foretage sig yderligere.
281

 

De næste to sider indeholder den reelle vejledning, hvor det indledningsvist fremgår at kurator 

har anmodet om, at den pågældende pålægges konkurskarantæne. Videre beskrives det kort, at 

en person kan blive pålagt konkurskarantæne, hvis vedkommende på grund af groft uforsvarlig 

forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomhed og at 

                                                             
279 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 163 s. 35, Bet. 

1525/2011 s. 153 samt Kuld Hansen, Torben og Lindencrone Petersen, Lars(2014) s. 342. 
280 KL § 161, stk. 3, 2. punktum. 
281 Her bliver vedkommende videre gjort opmærksom på, at den der begæres pålagt konkurskarantæne, kan blive 

pålagt at betale sagens omkostninger. 
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konkurskarantænen kan blive pålagt i en periode på op til 3 år.
282

 Herudover gøres der 

opmærksom på, at reglerne om konkurskarantæne findes i konkurslovens afsnit III.  

Vejledningen indeholder videre et afsnit, hvor der opfordres til, at den der begæres 

konkurskarantæne sender et svarskrift til skifteretten i tilfældet af, at vedkommende ikke er enige 

i kurators påstand. Yderligere fremgår det, at vedkommende skal vedlægge relevante bilag og at 

der er mulighed for at afholde et mundtligt møde, hvis vedkommende angiver dette i forbindelse 

med svarskriftet.  Der gøres endvidere opmærksom på, at i tilfældet hvor skifteretten ikke 

modtager et svarskrift inden for den i brevet angivne frist, så vil skifteretten have mulighed for at 

afgøre sagen udelukkende på baggrund af kurators oplysninger om sagens faktiske 

omstændigheder. 

I det videre afsnit beskriver skifteretten processen i tilfældet, hvor den der begæres pålagt 

konkurskarantæne anmoder om en mundtligt forhandling, brugen af vidner og igen gøres der 

opmærksom på, at skifteretten kan træffe en afgørelse på baggrund af kurators oplysninger i 

tilfælde af at vedkommende udebliver fra mødet. 

De ovenfornævnte oplysninger, der først fremgår af vejledningen, er en kort redegørelse for 

reglerne i KL § 162, hvorfor det kan konkluderes, at skifterettens vejledning opfylder kravet om 

en beskrivelse af reglerne i KL § 162. 

I vejledningens efterfølgende afsnit bliver vedkommende gjort opmærksom på muligheden for at 

få beskikket en advokat, og at udgifterne hertil vil blive lagt ud af statskassen, men at man skal 

forvente at erstatte udgifterne i tilfælde af, at vedkommende bliver pålagt karantænen. Dette er 

en kort redegørelse for reglerne i KL § 163, hvorfor dette krav til vejledningen ligeledes anses 

som værende opfyldt. 

Efterfølgende beskriver vejledningen, hvilken konsekvens pålægget af konkurskarantænen vil 

have for vedkommende, det vil sige, der bliver kort redegjort for virkningerne, sanktioner ved 

overtrædelse af konkurskarantænen samt risikoen for at blive dømt efter straffelovens regler. 

Afslutningsvist bliver vedkommende gjort opmærksom på, at et eventuelt karantænepålæg vil 

blive registreret i Erhvervsstyrelsen, hvor oplysningerne i visse tilfælde vil kunne blive udleveret 

til skifteretten, politiet, anklagemyndigheden og SKAT. 

                                                             
282 Bilag 2 s. 2. 
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Vejledningen indeholder således samlet set de elementer der fremgår af KL § 161, stk. 3 2. 

punktum, da der både er en redegørelse for hvad konkurskarantæne indebærer samt en 

redegørelse for hovedparten reglerne i KL §§ 162-163. Vejledningen mangler dog at gøre 

opmærksom på, at skifteretten kan indkalde til mundtlig forhandling i tilfælde, hvor skifteretten i 

øvrigt finder det hensigtsmæssigt
283

 samt at skifteretten efter kurators anmodning kan indkalde 

den person der begæres pålagt konkurskarantæne, til personligt møde for at besvare spørgsmål 

sigtende til sagens oplysning.
284

  Vejledningen mangler endvidere, at gøre den der begæres 

pålagt konkurskarantæne opmærksom på, at skifteretten har muligheden for at beskikke 

vedkommende en advokat, i tilfælde hvor skifteretten i øvrigt finder det nødvendigt og 

vedkommende ikke selv har anmodet herom.
285

 

Efter min mening er vejledningen ret kortfattet, hvilket kan anses som en positiv ting set i 

relation til overskueligheden i vejledningen, således at vejledningen ikke bliver af kompleks 

karakter for den person der begæres pålagt konkurskarantæne. Det må forventes at personer der 

begæres pålagt konkurskarantæne ikke vil have et stort forudgående kendskab, hvis noget 

kendskab overhoved, til reglerne om konkurskarantæne, hvorfor en simpel vejledning kan være 

en fordel. På den anden side er vejledningen så kortfattet, at den mangler elementer af reglerne, 

der kan have betydning for personen der begæres pålagt konkurskarantæne, hvorfor 

vedkommende er nødsaget til at læse konkurslovens konkrete bestemmelser for at få det fulde 

overblik. 

 

3.2.2.8. Skifterettens afgørelse 

I forbindelse med skifterettens afgørelse om hvorvidt der skal pålægges konkurskarantæne, skal 

skifteretten selvstændigt vurdere om karantænen skal pålægges og i så fald for hvilken periode, 

og om karantænen skal omfatte erhvervsvirksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse for 

virksomhedens forpligtelser.
286

 Afgørelsen om hvorvidt der skal pålægges konkurskarantæne, er 

således ikke bundet af parternes påstande. Skifteretten er imidlertid bundet af parternes 

samstemmende erklæringer om faktiske omstændigheder, men hvor der er tale om manglende 

                                                             
283 KL § 162, stk. 4. 
284 KL § 162, stk. 5. 
285 KL § 163, stk. 1.  
286 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 164 s. 35 samt 

Bet. 1525/2011 s. 155. 
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enighed om de faktiske omstændigheder mellem parterne, skal skifteretten træffe afgørelse efter 

en fri bevisbedømmelse.
287

 

Skifterettens afgørelse i sagen træffes ved kendelse jf. KL § 164, stk. 1, og kurator såvel som 

vedkommende der eventuelt pålægges konkurskarantæne har mulighed for at kære skifterettens 

afgørelse til Landsretten i henhold til KL § 260, stk. 2.  

I tilfældet af at skifterettens afgørelse kæres til Landsretten, har dette opsættende virkning i 

henhold til KL § 164, stk. 2,
288

 hvilket betyder, at konkurskarantænen først træder i kraft når 

Landsretten har stadfæstet skifterettens afgørelse.
289

 I tilfældet af at der meddeles tilladelse til 

prøvelse i 3. instans, tilladelse til kære efter kærefristens udløb eller tilladelse til ekstraordinær 

genoptagelse eller kære, efter at karantænen er pålagt, vil den pålagte karantæne blive stillet i 

bero indtil sagen igen anses for værende afsluttet.
290

 

 

3.2.2.9. Inhabilitet 

Det fremgår ikke af forarbejderne til loven eller direkte af ordlyden, at det vil være forskellige 

personer, der henholdsvis beslutter at indlede en sag om konkurskarantæne og afgiver den 

endelige afgørelse i sagen om konkurskarantæne. På baggrund heraf vil det i praksis kunne være 

den(de) samme person(er) ved skifteretten, der beslutter at indlede en sag om konkurskarantæne, 

som skal afgive den endelige afgørelse om, hvorvidt personen der begæres pålagt 

konkurskarantæne, skal pålægges karantænen eller ej. I praksis vil der derved kunne opstå en 

problemstilling i forbindelse med inhabilitet. 

Inhabilitet bygger altid på en mulig konflikt mellem interesser, hvilket kan opstå i tilfælde hvor 

en person har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald.
291

 Umiddelbart vil 

man ikke angive at den pågældende person, der har besluttet at indlede sag om 

konkurskarantæne, har hverken en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, men det 

fremgår, at der kan foreligge en personlig interesse i tilfældet af, at en afgørelse man har ansvaret 

                                                             
287 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 164 s. 35-36 

samt Bet. 1525/2011 s. 155. 
288 Tilsvarende norsk ret, afsnit 4.1.2. 
289 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 164 s. 36 samt 

Bet. 1525/2011 s. 154. 
290 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 164 s. 36. 
291 Gammeltoft-Hansen, Hans(2011) s. 20. 
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for godkendes.
292

 På baggrund heraf kan man forestille sig, at personen der beslutter at indlede 

en sag om konkurskarantæne, vil være inhabil, da vedkommende muligvis vil kunne have en 

personlig interesse i, at der bliver pålagt konkurskarantæne, da vedkommende vurderede, at der 

var grundlag for at indlede sagen om konkurskarantæne. Man må gå ud fra, at personen der 

beslutter at indlede sagen om konkurskarantæne ikke ville indlede sagen, såfremt vedkommende 

ikke havde en forventning om, at den der begæres pålagt konkurskarantænen, rent faktisk var i 

en situation, hvor der var grundlag for at blive pålagt konkurskarantæne. 

På trods af denne risiko for at der i praksis opstår en problemstilling i forhold til inhabilitet, så 

fremgår det direkte af forarbejderne, at: 

”Den jurist der beklæder skifteretten ved denne afgørelse, vil heller ikke være inhabil til at 

afgøre karantænesagen, fordi den pågældende har truffet afgørelse om indledning af 

karantænesagen.”
293

 

Dette understøttes videre i forarbejderne ved, at den som beklæder skifteretten ved beslutningen 

om at indlede en sag om konkurskarantæne, som udgangspunkt ikke vil være inhabil, da der kun 

er tale om en meget begrænset prøvelse af grundlaget for pålæg af konkurskarantæne.
294

 

Det må dog argumenteres, at problemstillingen i forbindelse med inhabilitet ikke forsvinder, bare 

fordi det fremgår af forarbejderne, at der ikke vil være et inhabilitetsproblem. 

En mulig løsning på inhabilitetsproblematikken kunne være, at kurator selvstændigt traf 

beslutningen om, hvorvidt sagen om konkurskarantæne skulle indledes som nævnt i afsnit 

3.2.2.2. om indledning af sag om konkurskarantæne.  

En anden mulig løsning kunne være, at man sikrede, at beslutning om indledning af en sag om 

konkurskarantæne og sagens endelige afgørelse blev truffet ved forskellige skifteretter. Denne 

løsning ville dog kræve flere ressourcer, da det må forventes, at det ville kræve at flere personer 

blev sat ind i sagen, for at kunne træffe afgørelserne i forskellige skifteretter.  
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293 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.3.1.3. s. 17 samt Bet. 1525/2011 s. 

111. 
294 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 160 s. 33 samt 

Bet. 1525/2011 s. 146. 



Christina Askholm Jensen  Copenhagen Business School 

Kandidatafhandling 2014  Cand.merc.aud. 

Side 59 af 88 

 

3.2.3. Sagsomkostninger og vederlag til kurator for sagens førelse (§§ 165-166) 

3.2.3.1. Betaling af sagsomkostninger 

Det er i forbindelse med lovens vedtagelse blevet vedtaget, at den der pålægges 

konkurskarantæne, som udgangspunkt skal erstatte eller betale statskassens udgifter i forbindelse 

med karantænesagens førelse, hvilket navnligt vil sige udgifterne til kurators vederlag.
295

 Men i 

tilfældet af, at personen der begæres pålagt konkurskarantæne ikke har midler til at dække 

omkostningerne eller at den pågældende frikendes, er det som udgangspunkt statskassen der 

erstatter sagsomkostningerne.
296

 

Denne bestemmelse er en af de bestemmelser, som afviger væsentligt i forhold til det lovudkast 

Konkursrådet afgav i forbindelse med betænkning 1525/2011. 

I betænkning 1525/2011 fremgik det nemlig, at sagsomkostninger principalt ville påhvile 

konkursboet, i tilfælde af at den pågældende ikke blev pålagt konkurskarantæne og i tilfældet 

hvor den pågældende blev pålagt konkurskarantæne, ville boet have et sagsomkostningskrav 

mod den der pålægges karantæne.
297

 

I betænkningens lovudkast fremgik det ligeledes, af § 162, stk. 3 at: 

”Hvis den der begæres pålagt konkurskarantæne, tilkendes sagsomkostninger betales 

sagsomkostninger af statskassen, i det omfang boets midler ikke strækker til.”
298

 

På baggrund af denne ordlyd var det tydeligt, at statskassen udelukkende skulle betale 

omkostningerne i de tilfælde, hvor konkursboets midler ikke rakte hertil. 

Endvidere fremgik det, at Konkursrådet antog, at indførelsen af de nye regler om 

konkurskarantæne kun ville have en marginal betydning for dividenden i konkursboerne, da der 

kun ville være tale om en mindre forøgelse af kurators arbejde og derved en mindre forøgelse af 

de gennemsnitlige omkostninger ved bobehandlingen.
299

 Konkursrådet antog at udgifterne til at 

føre en sag om konkurskarantæne ville kunne andrages i størrelsesordenen 10.000kr. til 

                                                             
295Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 165 s. 36. 
296 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 165 s. 36. 
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298 Bet. 1525/2011 s. 126. 
299 Bet. 1525/2011 s. 19-20. 
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30.000kr, med mindre der var tale om en sag der omhandlede flere personer eller sagen havde 

kompleks karakter.
300

 

I forbindelse med betænkningens høring vagte dette dog stor opmærksomhed blandt de 

forskellige interessenter. 

Liberale Erhvervs Råd (LER) angav i deres høringssvar, at de undredes over, at udgifterne 

principalt tilfaldt konkursboerne og subsidiært statskassen, da det vurderes at det er et 

samfundshensyn at konkursrytteri undgås.
301

 

Kuratorforeningen udtrykte også uenighed i relation til at omkostningerne, som udgangspunkt 

skulle afholdes af konkursboet som massekrav, da det forventes at boets kreditorer, i vidt 

omgang vil foretrække, at boets midler anvendes til udlodning frem for, til at finansiere en sag 

hvis udfald i princippet er uvist og er uden betydning for kreditorerne.
302

 Dette argument fremgik 

også af høringssvaret fra International Transport Danmark (ITD), hvor det blev beskrevet, at 

omkostningerne ikke burde blive afholdt af konkursboet, da sagen omkring konkurskarantæne, 

ikke ville være til fordel for konkursboets kreditorer, men til fordel for fremtidige kreditorer.
303

 

Lignende argumenter blev givet i høringssvar fra Håndværksrådet
304

, Finansrådet
305

, Dansk 

Industri (DI)
306

 og Danske Insolvensadvokater og Danske Advokater
307

. 

Det må antages, at de forskellige høringssvar har påvirket det videre arbejde med lovforslaget, da 

konkursrådet i bemærkningerne til lovforslaget beskrev, at der var tale om en samfundsmæssig 

interesse, der talte for, at omkostninger ved karantænesager burde betales af statskassen og ikke 

af boets fordringshavere.
308

 Resultatet blev således, at udgifterne til at føre en sag om 

konkurskarantæne (de indledende undersøgelser) dækkes af konkursboet i det omfang boets 

midler strækker hertil.
309

 Hvorimod sagsomkostningerne der er knyttet til at føre sagen om 

konkurskarantæne, som udgangspunkt pålægges den tabende part at betale til den vindende 

                                                             
300 Bet. 1525/2011 s. 20. 
301 Høringssvar fra LER af 19. maj 2011. 
302 Høringssvar fra Kuratorforeningen af 27. juni 2011 s. 6. 
303 Høringssvar fra ITD af 19. maj 2011. 
304 Høringssvar fra Håndværksrådet af 18. maj 2011 s. 1-2. 
305 Høringssvar fra Finansrådet af 23. maj 2011 s. 1. 
306 Høringssvar fra DI af 25. maj 2011 s. 2. 
307 Høringssvar fra Danske Insolvensadvokater og Danske Advokater af 1. juni 2011 s. 1-2. 
308 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.3.1.6. s. 18. 
309 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.3.1.6. s. 18. 
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part.
310

 Hvor statskassen betaler omkostningerne i det tilfælde, hvor den der begæres pålagt 

konkurskarantæne ikke har midler til at dække omkostningerne eller vedkommende frifindes jf. § 

165, som beskrevet indledende i dette afsnit.
311

 Omkostningerne til sagens førelse, skal derfor 

ikke betales af konkursboet, som foreslået i Konkursrådets lovudkast. 

 

3.2.3.2. Vederlag til kurator 

Vederlaget til kurator fastsættes af skifteretten på baggrund af arbejdets omfang, sagens karakter 

og udfald, hvorfor der blandt andet vil blive taget højde for om sagen udelukkende har indeholdt 

et kortfattet processkrift fra kurator eller om sagen har haft et mere omfattende omfang og været 

af en mere kompleks karakter.
312

 Det fremgår videre, at vederlaget ikke omfatter kurators arbejde 

med at undersøge, om hvorvidt der bør rejses en sag om konkurskarantæne, da dette arbejde 

udføres i tilknytning til og i sammenhæng med kurators almindelige pligter som kurator.
313

 

Som nævnt i afsnit 3.2.3.1. om betaling af sagsomkostninger, er det statskassen der afholder 

vederlaget til kurator i det omfang, at den person sagen er ført imod ikke pålægges at afholde 

dette, jf. KL § 165.
314

 

 

3.2.4. Hæftelse for gælden ved overtrædelse af konkurskarantæne (§§167-168) 

3.2.4.1. Betingelser for hæftelse 

I tilfælde af at vedkommende der er pålagt konkurskarantæne, overtræder sin karantæne, kan 

vedkommende blive pålagt at hæfte for den eventuelle gæld, der ikke kan blive dækket af 

konkursmassen, jf. KL § 167, stk. 1, med mindre at skifteretten helt eller delvist fritager herfor, 

jf. KL § 167, stk. 2.
315

 
316

 Her er det en betingelse, at fristdagen ligger inden konkurskarantænens 

                                                             
310 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.3.1.6. s. 18. 
311 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 165 s. 36. 
312 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 166 s. 37 samt 

Mølsted, Marie(2013) s. 5. 
313 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 166 s. 37 samt 

Mølsted, Marie(2013) s. 5. 
314 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 166 s. 37. 
315 I henhold til bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 167 

s. 37 giver bestemmelsen skifteretten mulighed for efter et skøn helt eller delvis at fritage vedkommende for 

hæftelsen ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder, her vil der blive lagt vægt på hvor alvorlig en 

overtrædelse der har været tale om. 
316 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 167 s. 37. 
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udløb
317

 eller at fristdagen ligger inden for ét år efter konkurskarantænens udløb.
318

 Det er 

yderligere en betingelse for hæftelsen, at skyldnerens virksomhed er gået konkurs og at 

fristdagen i dette konkursbo ligger inden for konkurskarantænens udløb.
319

 

I tilfældet hvor vedkommende pålægges hæftelse efter KL § 167, vil vedkommende således 

hæfte for den del af skyldnerens gæld, der ikke bliver dækket af konkursmassen, men denne 

personlige hæftelse vil i sagens natur kun få betydning, hvis den pågældende ikke allerede hæfter 

personligt for virksomhedens forpligtelser.
320

 
321

 

 

3.2.4.2. Fritagelse for hæftelse 

Udgangspunktet i KL § 167 er hæftelse ved overtrædelse af en pålagt konkurskarantæne, men 

skifteretten kan helt eller delvist fritage for hæftelsen, jf. KL § 167, stk. 2 og skal her lægge vægt 

på, om det under hensyn til de vigtigste årssager til konkursen og den pågældendes andel heri er 

rimeligt at pålægge hæftelse, jf. KL 167, stk. 4.
322

 

 

3.2.4.3. Stævning om hæftelse 

I henhold til KL § 168 er det en betingelse, at kurator indleverer en stævning, hvis konkursboet 

ønsker at få pålagt vedkommende hæftelse efter § 167. Skifterettens afgørelse i forbindelse med 

om hvorvidt der skal pålægges hæftelse, skal træffes ved dom, jf. KL § 246.
323

 

I tilfældet hvor konkursboet helt eller delvist får medhold i stævningen, er det fastslået ved dom, 

at vedkommende hæfter for den udækkede gæld, i det omfang som afgørelsen har angivet.
324

 

 

                                                             
317 Jf. KL § 167, stk. 1. 
318 Jf. KL § 167, stk. 3. 
319 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 167 s. 37. 
320 Mølsted, Marie(2013) s. 4. 
321 Se tilsvarende engelsk ret, afsnit 4.2. 
322 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 167 s. 37 samt 

Mølsted, Marie(2013) s. 4. 
323 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 168 s. 38. 
324 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 168 s. 38. 



Christina Askholm Jensen  Copenhagen Business School 

Kandidatafhandling 2014  Cand.merc.aud. 

Side 63 af 88 

 

3.2.5. Registrering af konkurskarantæne (§ 169) 

3.2.5.1. De registrerede oplysninger 

Formålet med registeret er, at Erhvervsstyrelsen via it-systemerne skal hindre, at personer der er 

pålagt konkurskarantæne, registreres som ledelsesmedlemmer i Erhvervsstyrelsens it-system og 

samtidig sikre at eventuelle eksisterende registreringer i systemet af de pågældende 

ledelsesmedlemmer slettes.
325

 Registeret over personer der er pålagt konkurskarantæne, er 

således et værktøj til at sikre, at pålægget af konkurskarantænerne rent faktisk får effekt.  

Det formodes i litteraturen, at reglerne om konkurskarantæne effektivt vil kunne forhindre, at 

personer der er pålagt konkurskarantæne, ikke bliver registeret som ledelsesmedlemmer i 

Erhvervsstyrelsens it-system, men at det bliver svært at håndhæve forbuddet mod, at man heller 

ikke må udøve de facto ledelse, som nævnt i afsnit 3.2.1.1., da de facto ledere ikke vil fremgå af 

Erhvervsstyrelsens it-system.
326

 

 

3.2.5.2. Indsigt for de offentlige myndigheder 

Udover at formålet med registeret er, at sikre personer der er pålagt konkurskarantæne ikke 

registreres som ledelsesmedlemmer, er formålet endvidere, at andre offentlige myndigheder
327

 

kan få oplyst, om en person er pålagt konkurskarantæne, når det er nødvendigt for varetagelsen 

af deres opgaver.
328

 Det fremgår videre af bekendtgørelsen om førelse af et register over pålagte 

konkurskarantæner, at de myndigheder der vil have mulighed for at få oplyst, om en person er 

pålagt konkurskarantæne er SKAT
329

, skifteretterne
330

 og politiet
331

.
332

 Erhvervsstyrelsen må 

                                                             
325 Jf. BEK nr. 1510 § 1, stk. 2, Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte 

bestemmelser til § 169 s. 38 samt Mølsted, Marie(2013) s. 5. 
326 Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 419. 
327 I forbindelse med lovforslaget blev det forudsat, at det kun er offentlige myndigheder der kan tillægges adgang til 

at få udleveret oplysninger fra registeret, jf. Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de 

enkelte bestemmelser til § 169 s. 39. 
328 Jf. BEK nr. 1510 § 1, stk. 3, Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte 

bestemmelser til § 169 s. 38 samt Mølsted, Marie(2013) s. 5. 
329 Jf. BEK nr. 1510 §§ 8-9, samt bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte 

bestemmelser til § 169 s. 38. 
330 Jf. BEK nr. 1510 § 11, samt bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte 

bestemmelser til § 169 s. 39. 
331 BEK nr. 1510 § 10, samt bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte 

bestemmelser til § 169 s. 39. 
332 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 169 s. 38. 



Christina Askholm Jensen  Copenhagen Business School 

Kandidatafhandling 2014  Cand.merc.aud. 

Side 64 af 88 

 

ikke udlevere personoplysninger fra konkurskarantæneregisteret med mindre dette følger af lov 

eller bestemmelser fastsat i henhold til lov.
333

 

Karsten Engsig Sørensen påpeger, at den manglende offentlige adgang til karantæneregisteret 

gør det umuligt for udenlandske myndigheder at anerkende en dansk karantæne.
334

 En løsning på 

dette behøver nødvendigvis ikke at være en fuldstændig offentliggørelse af registeret, men blot at 

tillade at udenlandske myndigheder også vil kunne opnå adgang til karantæneregisterets 

oplysninger. 

 

3.2.5.3. Indsigt for private  

Konkursrådet overvejede i betænkning 1525/2011 om hvorvidt private skulle have adgang til at 

få oplysninger om pålagte konkurskarantæner, hvor formålet skulle være, at advare mod som 

kunde, financier eller leverandør at indgå aftale med den pågældende.
335

 

Konkursrådet fandt imidlertid, at den primære beskyttelse mod at en person der er pålagt 

konkurskarantæne, i strid med karantænen driver erhvervsmæssig virksomhed, måtte være, at 

den pågældende ikke kunne registreres i Erhvervsstyrelsens it-system som ledelsesmedlem og 

ikke i strid med karantænen være momsregistreret eller registret hos SKAT som arbejdsgiver
336

. 

Det blev her argumenteret, at det ville være mindre sandsynligt, at almindelige forbrugere ville 

undersøge, om en person er pålagt konkurskarantæne, før de ville indgå aftaler med 

vedkommende.
337

 Videre argumenteres det at i tilfældet af at vedkommende ville undersøge 

dette, ville man i stedet kunne undersøge om den pågældende er momsregisteret eller registeret 

som ledelsesmedlem i Erhvervsstyrelsens it-system, og derved få en indikation om hvorvidt der 

er risiko for at personen er pålagt konkurskarantæne eller ej.
338

 Det fremgår endvidere af 

                                                             
333 BEK nr. 1510 § 12. 
334 Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 421. 
335 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.4.1.2. s. 21 samt Bet. 1525/2011 s. 

116. 
336 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.4.1.2. s. 21 samt Bet. 1525/2011 s. 

116-117. 
337 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.4.1.2. s. 21 samt Bet. 1525/2011 s. 

117. 
338 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.4.1.2. s. 21 samt Bet. 1525/2011 s. 

117. 
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forarbejderne, at det ikke er registerets formål at advare potentielle samarbejdspartnere mod, at 

en person er pålagt konkurskarantæne.
339

 

Alt i alt blev resultatet, at hverken private eller eksempelvis kreditoplysningsbureauer ikke vil 

have adgang til at få oplyst om en person er pålagt konkurskarantæne
340

, da offentlighedslovens 

§ 10, stk. 1 beskriver, at retten til aktindsigt som udgangspunkt ikke omfatter registre.
341

 Det 

argumenteres ligeledes, at der ikke vil være adgang til oplysningerne om pålagte 

konkurskarantæner, da retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, 

herunder økonomiske forhold, jf. Offentlighedslovens § 30, stk. 1, nr. 1.
342

 Der blev dog i flere af 

de høringssvar, der blev afgivet gjort opmærksom på, at registeret burde være offentligt 

tilgængeligt, alternativt have mulighed for aktindsigt.
343

 

Finansrådet beskrev i deres høringssvar, at de mente, at registeret skulle være offentligt 

tilgængeligt, således at det kan komme alle i samfundet til gode, også de private kreditorer. Det 

blev argumenteret, at kreditorer, herunder den lille erhvervsdrivende eller iværksætter ikke kan 

gardere sig mod fremtidige tab gennem samhandel med den person, der er pålagt 

konkurskarantæne, hvis registeret er lukket for offentligheden.
344

 Videre blev det argumenteret, 

at der eksisterer andre registre med tilsvarende karakter, som er tilgængelige for enhver, og som 

eksempel herpå blev RKI nævnt.
345

 

Dansk Erhverv har ligeledes samme holdning, at registeret ikke kun skal være tilgængeligt for 

myndigheder, men også for offentligheden på samme måde, som offentligheden kan få adgang til 

registre over dårlige betalere.
346

 FSR er af en holdning, der knytter sig tættere op af 

Konkursrådets anbefalinger, da de mener, at registeret som udgangspunkt ikke skal være 

offentligt tilgængeligt, men i situationer hvor der er tale om en skyldner, der gentagende gange 

                                                             
339 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 169 s. 39. 
340 Se anderledes norsk ret afsnit 4.1.4. og engelsk ret afsnit 4.2.5. 
341 Jf. Offentlighedslovens § 10, stk. 1 samt bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til de 

enkelte bestemmelser til § 169 s. 39. 
342 Jf. Offentlighedslovens § 30, stk. 1, nr. 1 samt bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, bemærkningerne til 

de enkelte bestemmelser til § 169 s. 39. 
343 Høringssvar der blev afgivet over Bet. 1525/2011. 
344 Høringssvar fra Finansrådet af 23. maj 2011 s. 2. 
345 Høringssvar fra Finansrådet af 23. maj 2011 s. 2. 
346 Høringssvar fra Dansk Erhverv af 19. maj s. 2. 
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har været registreret i karantæneregisteret, finder FSR, at det bør være muligt for 

samarbejdspartnere at få dette oplyst.
347

 

Samlet set fremgår det af høringssvarene fra Kuratorforeningen
348

, Håndværksrådet
349

, FSR
350

, 

Forbrugerrådet
351

, Finansrådet
352

, Dansk Industri
353

, Danske Insolvensadvokater og Danske 

Advokater
354

 samt Dansk Erhverv
355

 at oplysningerne om pålagt konkurskarantæne burde være 

tilgængelige i et større omfang end loven på nuværende tidspunkt giver adgang til. 

Som loven er udformet på nuværende tidpunkt, vil fordringshavere således ikke opnå adgang til 

de registrerede oplysninger i registeret og vil dermed ikke have mulighed for at tage højde for 

eventuelle konkurskarantæneregisterringer ved valg af samarbejdspartnere. Som Finansrådet 

påpeger, vil de generalpræventive hensyn bag konkurskarantænen være vanskelige at varetage 

gennem et register, der ikke er tilgængeligt og at det samtidig er påfaldende, at det i realiteten er 

fordringshaverene der har lidt tab på den pågældende, som skal betale for et register, som 

fordringshaveren ikke får adgang til.
356

 

Det kan argumenteres på baggrund af ovenfornævnte afsnit, at et offentligt register positivt set 

kan bidrage til, at den præventive effekt af konkurskarantænen udvides, såfremt at private såvel 

som offentlige myndigheder vil have adgang til registeret. Man må forvente at 

ledelsesmedlemmer herunder eventuelle konkursryttere, vil have en større respekt for 

karantæneregisteret, i tilfældet hvor alle vil have adgang til de registrerede oplysninger og 

derved kan bidrage til en større præventiv effekt. Det vil selvfølgelig kunne resultere i, at den der 

pålægges konkurskarantæne, bliver ramt hårdere, da mulige fremtidige samarbejdspartnere vil 

have adgang til oplysningerne og derved være tilbageholdende eller helt droppe et potentielt 

samarbejde med vedkommende. Yderligere vil offentliggørelsen, kunne blive brugt af en 

arbejdsgiver til at undersøge, om en jobansøger er pålagt konkurskarantæne, og i bekræftende 

                                                             
347 Høringssvar fra FSR af 30. maj 2011 s. 2. 
348 Høringssvar fra Kuratorforeningen af 27. juni 2013 s. 6-7. 
349 Høringssvar fra Håndværksrådet af 18. maj 2011 s. 3. 
350 Høringssvar fra FSR af 30. maj 2011 s. 2. 
351 Høringssvar fra Forbrugerrådet af 23. maj 2011 s. 2. 
352 Høringssvar fra Finansrådet af 23. maj 2011 s. 2. 
353 Høringssvar fra DI af 25. maj 2011 s. 2. 
354 Høringssvar fra Danske Insolvensadvokater og Danske Advokater af 1. juni 2011 s. 2. 
355 Høringssvar fra Dansk Erhverv af 19. maj s. 2. 
356 Høringssvar fra Finansrådet af 23. maj 2011 s. 2. 
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fald på den baggrund nægte vedkommende ansættelse.
357

 Dog kan det argumenteres, at 

indførelsen af reglerne om konkurskarantæne er indført med samfundsmæssig interesse, hvorfor 

registeret i en eller anden form burde være tilgængeligt for samfundet. 

Marie Mølsted bakker op om de vedtagende regler, hvor de registrerede oplysninger ikke vil 

være offentligt tilgængelige. Denne opbakning begrunder hun blandt andet med, at hvis 

oplysningerne bliver offentligt tilgængelige på internettet, vil disse oplysninger være 

tilgængelige på ubestemt tid og på denne måde få den konsekvens, at den pågældendes 

erhvervsmuligheder i praksis, vil risikere at blive påvirket i videre omfang end selve 

konkurskarantænen, her både indholdsmæssigt og tidsmæssigt.
358

 Yderligere argumenterer Marie 

Mølsted, at offentliggørelsen af de registrerede oplysninger risikerer at give anledning til et 

identifikationsproblem: 

”Offentliggørelsen af oplysningerne vil også kunne give anledning til et identifikationsproblem, 

hvis en potentiel kreditor kan indhente oplysning om, at Peter Hansen er pålagt 

konkurskarantæne, men ikke dermed har sikkerhed for, at der er tale om netop den Peter 

Hansen, som den potentielle kreditor overvejer at indgå aftale med.” 
359

 

Herved vil den potentielle kreditor ikke være sikker på, om der er tale om den relevante person, 

samtidig med at en eventuel Peter Hansen, som ikke er den Peter Hansen, der er pålagt 

konkurskarantæne, vil risikere, at blive forvekslet med personen, der er pålagt 

konkurskarantæne.
360

 

Personligt mener jeg, at de registrerede oplysninger vedrørende konkurskarantæne, skal være 

offentligt tilgængelige for private i et vist omfang, da de registrerede oplysninger derved vil have 

en større præventiv virkning, som nævnt tidligere. Jeg vil dog mene, at de registrerede 

oplysninger ikke skal være offentligt tilgængelige på internettet, men at der derimod skal være 

mulighed for at få adgang til oplysningerne vedrørende en specifik person via anmodning herom 

hos Erhvervsstyrelsen.
361

 Dette løsningsforslag kan være en mellemvej, hvor der skabes en 

balance mellem at tilgodese samfundets såvel som de karantæneramte personers interesser. 

                                                             
357 Mølsted, Marie(2013) s. 6. 
358 Mølsted, Marie(2013) s. 6. 
359 Mølsted, Marie(2013) s. 6. 
360 Mølsted, Marie(2013) s. 6. 
361 Lignende regler findes i norsk ret, se afsnit 4.1.4. 
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3.2.6. Konklusion 

På baggrund af denne retsdogmatiske analyse af den nye lov om konkurskarantæne, kan det 

konkluderes, at personer kan blive pålagt konkurskarantæne, såfremt personen har deltaget i 

ledelsen af en konkursramt virksomhed. I denne relation er der tale om de personer, der er 

registeret som ledelsesmedlem i Erhvervsstyrelsens it-system, såvel som de personer der rent 

faktisk har varetaget hvervet som ledelsesmedlem og søger således også at ramme 

stråmandskonstruktioner. Det kan dog være svært at sikre, at bestemmelserne om 

konkurskarantæne fungerer effektivt, da det ikke er muligt at gennemskue samtlige situationer, 

hvor den reelle ledelse er en anden end den registrerede ledelse, og samtidigt kan det være svært 

at føre bevis for, at en person der ikke har en formel ledelsesposition, reelt har deltaget i 

selskabets ledelse. 

Retsvirkningerne ved pålæg af konkurskarantæne er, at vedkommende mister retten til at deltage 

i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens 

forpligtelser. Det er en betingelse, at personen der pålægges konkurskarantæne, har handlet groft 

uforsvarligt i forbindelse med sin ledelse af virksomheden, førend at personen kan blive pålagt 

karantænen. I forbindelse med vurderingen af om der har foreligget groft uforsvarlig adfærd, vil 

der blandt andet blive fokuseret på vedkommendes udøvelse af ledelsesbeføjelser og afgørelser i 

forbindelse med erstatningsansvar vil kunne bruges til inspiration ved afgørelsen. Yderligere skal 

der ved vurderingen om en person skal pålægges konkurskarantæne lægges vægt på 

vedkommendes handlemåde og omstændighederne i øvrigt, hvor der blandt andet vil kunne blive 

inddraget eventuelle overtrædelser af anden særlovgivning. Det er essentielt, at reglerne om 

konkurskarantæne ikke hæmmer lysten og muligheden for at drive virksomhed i Danmark, 

hvorfor der i bestemmelserne er indført et hensyn til iværksættere, der skal inddrages i 

vurderingen af, hvorvidt en person skal pålægges konkurskarantæne. Vurderingen af om 

hvorvidt en person skal pålægges konkurskarantæne, er en skønsmæssig vurdering der foretages 

af skifteretten, som efterfølgende træffer en afgørelse ved kendelse. 

Konkurskarantænen fastsættes som udgangspunkt til en periode på 3 år, men kan fastsættes til en 

kortere periode ligesom, at perioden i princippet kan have en sammenhængende periode der 

løber i ti år, i tilfældet hvor flere konkurskarantæner placeres i forlængelse af hinanden. 

Konkurskarantænen ophører automatisk når den fastsatte karantæneperiode udløber.  
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En overtrædelse af en pålagt konkurskarantæne kan have en strafferetlig såvel som en civilretlig 

foranstaltning. En person der overtræder en pålagt konkurskarantæne, kan blive straffet med 

bøde eller fængsel op til 6 måneder. Yderligere har en overtrædelse af bestemmelserne den 

konsekvens, at en persons rettigheder skærpes yderligere således, at vedkommende ikke må 

deltage i ledelsen af nogen form for erhvervsvirksomhed. En yderligere konsekvens af en 

overtrædelse af en pålagt karantæne er, at vedkommende kan risikere at blive pålagt at hæfte for 

den eventuelle gæld, der ikke kan blive dækket af konkursmassen. 

Det kan yderligere konkluderes, at en person der pålægges konkurskarantæne, udelukkende 

fratages sine ledelsesbeføjelser, hvilket betyder at vedkommendes ejerbeføjelser består. 

I relation til de nye regler om konkurskarantæne kan der opstå en problemstilling i forbindelse 

med de bestående ejerbeføjelser, når man kigger på det selskabsretlige aspekt. Dette skyldes, at 

der ikke eksisterer en klar sondring mellem ejer- og ledelsesbeføjelser. I henhold til 

selskabsloven vil en person der pålægges konkurskarantæne fortsat kunne udøve sine 

ejerbeføjelser på selskabets generalforsamling og derved gøre sin indflydelse gældende. På 

baggrund heraf har vedkommende mulighed for at udstikke generelle retningslinjer for 

selskabets ledelse og give konkrete og retligt bindende anvisninger, og der er intet til hinder for, 

at der afholdes generalforsamling dagligt, hvor man derigennem, i en vis grad, påvirker 

selskabets daglige ledelse, hvorved der opstår en mulighed for at omgå reglerne i forbindelse 

med fratagelsen af ledelsesbeføjelser.  På baggrund heraf er der en risiko for, at man i praksis 

ikke effektivt kan pålægge personer der ejer selskaber konkurskarantæne. 

Videre kan det konkluderes at, en sag om konkurskarantæne udelukkende kan indledes, såfremt 

at kurator begærer skifteretten herom, og muligheden for at begære en person pålagt 

konkurskarantæne forekommer kurator personligt, hvorfor ingen andre har kompetence hertil. 

Kurators vurdering af om hvorvidt en person skal begæres pålagt konkurskarantæne eller ej, skal 

ses som en integreret del af de undersøgelser kurator i forvejen har pligt til at undersøge. 

Der kan opstå en problemstilling i forbindelse med, at det er kurator, der skal vurdere, om der 

skal indledes en sag om konkurskarantæne, da kurator i forbindelse med konkursbehandlingen 

søger at have det bedst mulige samarbejde med selskabets ledelse, men der er risiko for, at 

indledningen af en sag om konkurskarantæne vil have en negativ indflydelse på det efterfølgende 

samarbejde. 
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Såfremt at skifteretten vælger at indlede en sag om konkurskarantæne, får vedkommende 

muligheden for at afgive et skriftligt svar og/eller få afholdt en mundtligt forhandling ved et 

retsmøde. Når personen der begæres pålagt konkurskarantæne oplyses om, at der er indledt en 

sag om konkurskarantæne, modtager vedkommende et processkrift og en tilhørende vejledning, 

hvor vedkommende blandt andet oplyses om rettighederne til at få beskikket en advokat i 

forbindelse med sagen. 

Afgørelsen om hvorvidt vedkommende skal pålægges konkurskarantæne, træffes ved kendelse af 

skifteretten, og omkostningerne der er knyttet til at føre sagen pålægges som udgangspunkt den 

tabende part.  

Det kan yderligere konkluderes, at der er en risiko for at, der opstår en inhabilitetsproblemstilling 

i forbindelse med en sag om pålæg af konkurskarantæne, på trods af at Konkursrådet i 

forarbejderne angiver, at dette ikke er tilfældet. 

Afslutningsvis kan det konkluderes, at personer der pålægges konkurskarantæne bliver registeret 

i Erhvervsstyrelsens konkurskarantæne register, hvor det udelukkende er visse andre offentlige 

myndigheder, der vil have adgang til disse oplysninger, hvis dette er nødvendigt for varetagelsen 

af deres opgaver. Denne yderst begrænsede offentlighed blev vedtaget på trods af, at mange 

interessenter afgav høringssvar med kritik af dette punkt. På baggrund af analysen konkluderes 

det, at det ville være fordelagtigt at genoverveje offentligheden, således at private og 

udenlandske myndigheder vil have mulighed for at få begrænset indsigt i karantæneregisteret. 
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Kapitel 4 – Perspektivering til fremmed ret 

Igennem længere tid har der i de omkringliggende lande eksisteret lignende regler vedrørende 

konkurskarantæne og kan med fordel inddrages i forbindelse med en vurdering af de nye danske 

regler.
362

 I dette afsnit har jeg valgt, at lave en perspektivering til de norske og engelske regler 

om konkurskarantæne og afslutningsvist komme med en anbefaling til, hvordan de danske regler 

eventuelt vil kunne forbedres med inspiration fra fremmed ret. 

 

4.1. Norge – regler om konkurskarantæne 

Den norske konkurslov - Lov om gjeldsforhandling og konkurs (herefter KKL) trådte i kraft 

tilbage i 1986, og i dag forekommer reguleringen af konkurskarantæne i den norske konkurslovs 

kapitel XVIII om regler som hindrer konkursskyldnere m v i å drive næringsvirksomhet i 

selskapsform (§§ 142-143a) samt i kapitel XIX om registrering i konkursregister (§ 144).
363

 

 

4.1.1. Vilkår for konkurskarantæne 

Af KKL § 142 første led fremgår det at en skyldner, hvis bo er taget under konkursbehandling 

kan blive pålagt konkurskarantæne hvis: 1) vedkommende med god grund kan mistænkes for en 

strafbar handling i forbindelse med konkursen eller den virksomhed som har ført til insolvens, 

eller 2) det må antages at vedkommende på grund af uforsvarlig forretningsførelse ikke er egnet 

til at stifte et nyt selskab, til at være bestyrelsesmedlem eller til at være direktør i et selskab.
364

 

Yderligere fremgår det af KKL § 142 sidste led, at personer der i løbet af det seneste år forud for 

konkursen har haft en central stilling i selskabet også kan pålægges konkurskarantæne.
365

 

Bestemmelserne omfatter personer der formelt såvel som reelt har udøvet de nævnte hverv.
366

 

I relation til 2. punkt fremgår det af et cirkulære udgivet af det norske Justisdepartement at: 

”I antas ligger at det må kreves en forholdsvis betydelig sannsynlighetsovervekt før karantenen 

kan ilegges” og ”Det må for det første antas at det foreligger uforsvarlig forretningsførsel, og 

                                                             
362 Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 403. 
363 Lov om gjeldsforhandling og konkurs (Konkursloven). 
364 Jf. KKL § 142 første led punkt 1-2. 
365 Jf. KKL § 142 sidste led samt B. Børresen, Pål(2013) s. 96. 
366 Jf. KKL § 142 tredje led, B. Børresen, Pål(2013) s. 96, Ot prp nr 39(1982-83) s. 8 samt cirkulære 1985 afsnit 

2.3.10., s. 16. 
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det må antas at dette gjør vedkommende uskikket til å stifte nytt selskap eller å inneha stilling 

eller hverv som nævnt.”
367

 

På baggrund af ordlyden at der skal være en sandsynlighedsovervægt for karantænen kan 

pålægges, må det antages at der, i modsætning til dansk ret, skal være en årsagssammenhæng 

mellem den uforsvarlige forretningsførelse og konkursen.
368

 

I tilfældet hvor betingelserne i KKL § 142 første led er opfyldt, betyder dette ikke, at der skal 

pålægges konkurskarantæne, da der er tale om en rimelighedsvurdering.
369

 Ved vurderingen af 

om der foreligger uforsvarlig forretningsførelse skal der lægges vægt på, om vedkommende har 

sikret en forsvarlig planlægning og ikke har medvirket til risikoprægede beslutninger der ikke 

stemmer overens med selskabets ressourcer.
370

 

Det fremgår videre, at der tilsvarende dansk ret, ved afgørelsen skal lægges vægt på, om det 

under hensyn til den pågældendes handlemåde og forholdene i øvrigt, anses for rimeligt at 

pålægge vedkommende konkurskarantæne.
371

 

Retsvirkningen efter de norske regler er, at en person der er pålagt konkurskarantæne i en 

periode på to år, ikke kan stifte selskaber angivet i femte led eller påtage sig nye hverv som 

bestyrelsesmedlem eller direktør i sådanne selskaber.
372

 Konkurskarantænen indebærer således 

kun, at den der er pålagt konkurskarantæne efter de norske regler som udgangspunkt udelukkes 

fra at indtræde i nye ledelseshverv samt udelukkes fra at kunne stifte nye selskaber.
373

 I henhold 

til KKL § 142 fjerde led kan karantænen undtagelsesvist omfatte eksisterende ledelseshverv, i 

tilfældet hvor vedkommende med god grund mistænkes for en strafbar handling i forbindelse 

med konkursen, jf. KKL § 142 første led, punkt 1.
374

 

De norske regler omkring vilkårene for konkurskarantæne minder meget om de danske regler 

omkring konkurskarantæne, dog alligevel med den væsentlige forskel i forhold til at en person 

der er pålagt konkurskarantæne ikke må stifte selskaber og som udgangspunkt udelukkende 

                                                             
367 Ot prp nr 39(1982-83) s. 8 samt Cirkulære 1985 afsnit 2.3.10., s. 15. 
368 Bet. 1525/2011 s. 59. 
369 Jf. § KKL § 142 andet led, Ot prp nr 39(1982-83) s. 9 samt cirkulære 1985 afsnit 2.3.10., s. 15. 
370 Cirkulære 1985 afsnit 2.3.10., s. 15.  
371 Jf. KKL § 142 andet led samt B. Børresen, Pål(2013) s. 97.  
372 Jf. KKL § 142 tredje led. 
373 B. Børresen, Pål(2013) s. 97, Ot prp nr 39(1982-83) s. 7 samt cirkulære 1985 afsnit 2.3.10., s. 15. 
374 B. Børresen, Pål(2013) s. 97. 
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fratages retten til at deltage i nye ledelseshverv. Som nævnt i afsnit 3.2.1.1. omfatter 

konkurskarantænen efter dansk ret ikke stiftere, men til gengæld omfatter karantænen deltagelse 

i eksisterende ledelseshverv såvel som nye ledelseshverv, hvilket kun undtagelsesvist er tilfældet 

efter norsk lovgivning.  

 

4.1.2. Beslutning om konkurskarantæne 

Tilsvarende dansk ret træffes afgørelsen omkring konkurskarantænen ved kendelse af den ret, 

som behandler konkursboet.
375

 Tilsvarende får konkurskarantænen virkning fra kendelsen er 

afsagt og en eventuel kære har opsættende virkning.
376

 Yderligere er det, tilsvarende dansk ret, 

kurator der i forbindelse med bobehandlingen skal undersøge om skyldneren eller 

ledelsesmedlemmer bør pålægges konkurskarantæne, jf. KKL § 85 første led og KKL § 120 

første led nr. 7.
377

 

Som det fremgår af afsnit 3.2.2.1., er det efter dansk ret udelukkende kurator, der kan begære en 

person pålagt konkurskarantæne, hvor der efter de norske bestemmelser ikke er angivet hvem, 

der skal tage initiativet til at foretage en vurdering af om hvorvidt der skal indledes en sag om 

konkurskarantæne.
378

 

I henhold til KKL § 143 fjerde led kan kendelsen om pålæg af konkurskarantæne helt eller 

delvist omgøres, såfremt der er kommet nye oplysninger.
379

 Videre fremgår det af KKL § 143 

sidste led at en kendelse bortfalder, hvis konkursboet bliver tilbageleveret til skyldneren i 

henhold til KKL § 136 eller såfremt skyldneren opnår tvangsakkord. Igen ses en lighed i forhold 

til de danske bestemmelser, da det efter disse bestemmelser ikke er muligt at indlede en sag om 

pålæg af konkurskarantæne i forbindelse med en rekonstruktionsbehandling herunder i 

forbindelse med en tvangsakkord.
380

 

 

                                                             
375 Jf. KKL § 143 første led samt B. Børresen, Pål(2013) s. 97. 
376 Jf. KKL § 143 tredje led. 
377 Nazarian, Henriette(2012) s. 55 samt cirkulære 1985 afsnit 2.3.10., s. 15. 
378 Cirkulære 1985 afsnit 2.3.10., s. 15. 
379 Efter dansk ret kan skifterettens beslutning om ikke at indlede en sag om konkurskarantæne kunne omgøres, 

såfremt at der fremkommer nye væsentlige oplysninger af betydning for afgørelsen, jf. Bemærkningerne til L 131 af 

30. januar 2013, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til § 160 s. 33. 
380 Bemærkningerne til L 131 af 30. januar 2013, de alm. bemærkninger afsnit 4.1.1. s. 9. 
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4.1.3. Straf ved overtrædelse af karantænen 

I henhold til KKL § 143a straffes den som forsætligt eller uagtsomt handler i strid med 

kendelsen efter KKL § 143 med bøder eller fængsel optil fire måneder, hvor medvirkende 

straffes på lige fod.
381

 Her er der igen en væsentlig lighed mellem de danske og norske 

bestemmelser, da hovedmanden og en eventuel person der medvirker til overtrædelsen af 

konkurskarantænen, som nævnt i afsnit 3.2.1.6., straffes på lige fod med bøde eller fængsel op til 

6 måneder. Straffen efter de danske regler fremstår en smule strengere, da en eventuel 

overtrædelse vil kunne straffes med to måneder længere i fængsel end i Norge, men dette kan 

muligvis have en større signalværdi og effekt.  

 

4.1.4. Registrering i konkursregister 

I Norge eksisterer der et centralt konkursregister, hvor alle konkursbo skal registreres i henhold 

KKL § 144 første led. Yderligere kan stiftere, daglige ledere og personer der har eller har haft et 

hverv i en virksomhed som er gået konkurs eller er under tvangsopløsning registreres i 

konkursregisteret.
382

 Ligeledes skal personer, som er pålagt konkurskarantæne registreres i 

konkursregisteret.
383

 I modsætning til de danske regler om adgang til de registrerede oplysninger, 

har man i Norge mulighed for at få adgang til visse oplysninger, da man ved henvendelse til 

Konkursregisteret kan få oplyst, om en bestemt person aktuelt er pålagt konkurskarantæne.
384

 

Derimod er det udelukkende domstolene, politiet, anklagemyndigheden, kuratorer, 

Kredittilsynet, skatte- og afgiftsmyndigheden og den pågældende selv, der kan få adgang til 

oplysninger om, hvorvidt en person tidligere har været pålagt konkurskarantæne.
385

 

 

 

 

                                                             
381 Jf. KKL § 143a. 
382 Jf. KKL § 144 første led. 
383 Jf. KKL § 144 andet led. 
384 Engsig Sørensen, Karsten(2013) samt Bet. 1525/2011 s. 61. 
385 Bet. 1525/2011 s. 61. 
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4.2. England – regler om diskvalifikation 

I England findes der ligeledes en form for lov omkring konkurskarantæne, hvor 

konkurskarantænen betegnes som diskvalifikation. De engelske bestemmelser omkring 

diskvalifikation har eksisteret siden 1986 og findes i Company Directors Disqualification Act 

1986 (herefter CDDA).
386

 CDDA indeholder en række bestemmelser som gør det muligt at 

frakende personer rettigheden til at have hverv som direktør eller fra andre hverv som varetager 

virksomhedens anliggender.
387

 Det bliver i engelsk litteratur beskrevet: 

”It is a single piece of consolidating legislation which governs the disqualification of directors 

and other persons who act improperly in the course of managing companies and which triggers 

a series of disqualifications and restrictions.”
388

 

I CDDA anføres rettens muligheder for at pålægge en person diskvalifikation (herefter betegnet 

konkurskarantæne) som følge af nogle definerede forseelser som eksempelvis strafbar adfærd i 

henhold til sektion 2, overtrædelser af selskabslovgivningen i henhold til sektion 3 og uegnet 

adfærd i henhold til sektion 6.
389

 

 

4.2.1. Indledning af en sag om konkurskarantæne 

Som i nævnt i afsnit 3.2.2.1. om kurators begæring om konkurskarantæne som grundlag, er det i 

henhold til dansk ret udelukkende kurator der kan indlede en sag om konkurskarantæne, men i 

henhold til de engelske bestemmelser har et selskabs aktionærer og kreditorer også muligheden 

for at beslutte at indlede en sag om konkurskarantæne.
390

 Dette åbner således op for muligheden 

for, at eksempelvis kreditorer kan indlede en sag om konkurskarantæne. Det kan dog ikke 

forventes, at en kreditor sker ofte i praksis vælger at indlede en sag om konkurskarantæne, da de 

eksisterende kreditorer ikke opnår nogen direkte fordel når skyldneren bliver pålagt en 

konkurskarantæne, men at det derimod er de fremtidige kreditorer, der opnår fordelen.
391

 

 

                                                             
386 Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 403. 
387 CDDA s. 1, indledningsvist. 
388 Walters, Adrian og Davis-white Q.C., Malcolm(2010) s. 4. 
389 Jf. CDDA sektion 2, 3 og 6 samt Walters, Adrian og Davis-white Q.C., Malcolm(2010) s. 27. 
390 Jf. CDDA sektion 16(2) samt Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 416. 
391 Se ligeledes I afsnit 3.2.3.1. om betaling af sagsomkostninger. 
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4.2.2. Konkurskarantæne i henhold til CDDA sektion 6 

Bestemmelsen vedrørende uegnet adfærd i sektion 6 er den bestemmelse, der anvendes i 

størstedelen af tilfældene, når der bliver pålagt konkurskarantæne efter de engelske 

diskvalifikationsregler.
392

 

I henhold til CDDA sektion 6 skal retten pålægge en person konkurskarantæne i det tilfælde, 

hvor personen har været direktør i et selskab, som blev insolvent og at vedkommendes adfærd 

som direktør gør ham uegnet til at deltage i ledelsen af et selskab.
393

 På baggrund af ordlyden 

kan det således konstateres, at retten ikke skal overveje om vedkommende, skal pålægges 

konkurskarantæne, hvis betingelserne er opfyldt, men derimod er tvunget til at pålægge 

diskvalifikation.
394

 

I forbindelse med ordlyden i sektion 1 bliver der lagt vægt på formuleringen: ”makes him unfit to 

be concerned in the management of a company”.
395

 Denne ordlyd kan sammenlignes med 

skifterettens vurdering af, om en person er uegnet til at deltage i ledelsen af en 

erhvervsvirksomhed jf. KL § 157.
396

 

Førend at en person kan blive pålagt konkurskarantæne, skal retten således afgive en konkret 

vurdering af, om vedkommende er uegnet til at deltage i ledelsen af et selskab.
397

 

I relation til personen der kan pålægges konkurskarantæne i henhold til CDDA sektion 6, er der 

primært fokus på direktører. Som nævnt i afsnit 3.2.1.1. om personer der kan pålægges 

konkurskarantæne og tilhørende afsnit om de facto ledelse, kan personer der reelt udøver hverv 

som ledelsesmedlemmer blive omfattet af karantænen. Det samme gør sig gældende i henhold til 

CDDA sektion 22(4) der beskriver, at enhver person der har hverv som direktør, uanset titlens 

ordlyd, omfattes af bestemmelserne og videre beskrives det at: 

”… persons who act as if they are directors although not (or no longer) validly appointed as 

such, that are properly regarded as de facto directors.”
398

 

                                                             
392 Walters, Adrian og Davis-white Q.C., Malcolm(2010) s. 56. 
393 Jf. CDDA sektion 6 samt Walters, Adrian og Davis-white Q.C., Malcolm(2010) s. 159. 
394 Dette adskiller sig fra ordlyden af KL § 157, stk. 1, som nævnt i afsnit 3.2.1.1. 
395 Walters, Adrian og Davis-white Q.C., Malcolm(2010) s. 159. 
396 Se afsnit 3.2.1.1. om personer der kan pålægges konkurskarantæne. 
397 Walters, Adrian og Davis-white Q.C., Malcolm(2010) s. 167. 
398 Walters, Adrian og Davis-white Q.C., Malcolm(2010) s. 74. 
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Som nævnt tidligere i afsnit 3.2.1.1. om personer der kan pålægges konkurskarantæne, omfattes 

stråmandskonstruktioner efter de danske bestemmelser, og ligeledes omfattes stråmænd i de 

engelske bestemmelser i henhold til CDDA sektion 6(3C), her omtales dette blot som shadow 

directors.
399

 CDDA sektion 22(5) beskriver: 

”’Shadow director’, in relation to a company, means a person in accordance with whose 

directions or instructions the directors of the company are accustomed to act…”
400

 

Således omfattes de facto direktører såvel som stråmandskonstruktioner i form af shadow 

directors, hvilket stemmer overens med de danske bestemmelser. 

 

4.2.3. Retsvirkninger af karantænen 

I henhold til CDDA sektion 1 skal retten pålægge en person konkurskarantæne, hvis retten 

vurderer, at betingelserne i henhold til sektion 6 er opfyldt.
401

 I det tilfælde at en person 

pålægges konkurskarantæne efter sektion 1 betyder dette, at vedkommende ikke må have hverv 

som direktør i et selskab eller på nogen måde deltage i et selskabs ledelse, med mindre at retten 

giver vedkommende tilladelse hertil.
402

 Den der bliver pålagt konkurskarantæne, må heller ikke 

fungere som kurator for selskaber.
403

 

I forbindelse med pålæg af en konkurskarantæne fastsætter retten omfanget af perioden og 

karantæneperioden kan pålægges for en periode mellem 2 og 15 år, alt efter den pågældendes 

adfærd.
404

 

 

4.2.4. Straf ved overtrædelse af karantænen  

I tilfældet af at en person der er pålagt konkurskarantæne overtræder denne, straffes 

vedkommende med bøde eller fængsel op til 2 år.
405

 Dette er en straf der minder om straffen i 

Danmark såvel som i Norge, bortset fra at vedkommende kan blive idømt fængsel helt op til 2 år, 

                                                             
399 Walters, Adrian og Davis-white Q.C., Malcolm(2010) s. 97-98. 
400 Jf. CDDA sektion 22(5). 
401 Jf. CDDA sektion 1(1). 
402 Jf. CDDA sektion 1(1)(a). 
403 Jf. CDDA sektion 1(1)(b). 
404 Jf. CDDA sektion 6(4), samt Walters, Adrian og Davis-white Q.C., Malcolm(2010) s. 276 samt Engsig Sørensen, 

Karsten(2013) s. 417. 
405 Jf. CDDA sektion 13 samt Walters, Adrian og Davis-white Q.C., Malcolm(2010) s. 745. 
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hvorfor en overtrædelse af en konkurskarantæne har en større konsekvens i England, end en 

overtrædelse af karantænebestemmelserne i Norge og Danmark. 

Videre fremgår det af CDDA sektion 15(1), at en person der overtræder en pålagt karantæne, ved 

at deltage i ledelsen af et selskab omfattet af CDDA 22(2)(a), vil blive pålagt at hæfte personligt 

for gæld, som opstår, i den periode vedkommende deltager i ledelsen af selskabet.
406

 

 

4.2.5. Registrering i karantæneregister 

I England føres der også et karantæneregister, ligesom der føres et register over personer der er 

pålagt konkurskarantæne i Danmark og Norge.
407

 I henhold til CDDA sektion 18(2) skal den 

engelske Secretary of State føres et register over pålagte konkurskarantæner og de tilfælde, hvor 

der er givet tilladelse til at udøve visse ledelseshverv.
408

 Det engelske karantæneregister 

Individual Insolvency Register er offentligt tilgængeligt på internettet, således at alle og enhver 

blot kan foretage en simpel navnesøgning i registeret, hvis man har interesse heri.
409

 

 

4.3. Anvendelse af fremmed ret som inspiration 

Efter denne forholdsvis korte perspektivering til norsk og engelsk ret er det tydeligt at se, at 

udformningen af den nye danske lov om konkurskarantæne er inspireret meget af reglerne fra 

disse to lande. 

Da reglerne i både Norge og England har eksisteret i en lang årrække, kan det også 

argumenteres, at det har været fornuftigt at søge inspiration fra andre lande, som har erfaring 

med reglerne omkring konkurskarantæne
410

.  

Udover at der er fundet inspiration til udformningen af bestemmelserne omkring 

konkurskarantæne, vil man som nævnt i afsnit 1.3. i fremtiden videre kunne søge inspiration og 

se eksempler på, hvordan bestemmelserne bliver reguleret i praksis, som supplement til den 

danske regulering af konkurskarantæne i praksis. Nu hvor loven omkring konkurskarantæne 

                                                             
406 Jf. CDDA sektion 15(1). 
407 Engsig Sørensen, Karsten(2013) s. 420-421. 
408 Jf. CDDA sektion 18(2) samt Walters, Adrian og Davis-white Q.C., Malcolm(2010) s. 671. 
409 Walters, Adrian og Davis-white Q.C., Malcolm(2010) s. 671, registeret kan findes direkte på følgende link: 

https://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/eiir/. 
410 Jf. afsnit 1.3. kan fremmed ret anvendes som et fortolkningsbidrag i forhold til tilsvarende danske regler. 
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trådte i kraft 1. januar 2014, er der på nuværende tidspunkt meget begrænset retspraksis på 

området, da der kun er blevet pålagt et begrænset antal konkurskarantæner siden ikrafttrædelsen. 

På baggrund heraf vil det være fordelagtigt at anvende retspraksis fra omkringliggende lande, der 

har lignende regler omkring konkurskarantæne, som for eksempel Norge og England. Ved 

inddragelsen af retspraksis fra andre lande med lignende regler, vil skifteretten kunne støtte sig 

op af tidligere afgørelser på lignende problemstillinger og anvende disse i forbindelse med 

afgørelsen om hvorvidt der skal pålægges konkurskarantæne eller ej, hvilket klart vil være en 

fordel indtil at der med tiden er blevet opbygget retspraksis omkring konkurskarantæne i 

Danmark. 

Retspraksis fra henholdsvis Norge og England vil naturligvis ikke kunne anvendes fuldt ud, da 

der som nævnt tidligere i dette afsnit er en række afvigelser i udformningen af reglerne omkring 

konkurskarantæne, men på trods af disse afvigelser vil de danske skifteretter med fordel kunne 

søge inspiration fra retspraksis i Norge og England
411

. 

 

4.4. Forslag til ændringer i de danske bestemmelser om konkurskarantæne 

Efter ovenstående gennemgang af de norske og engelske bestemmelser vedrørende 

konkurskarantæne, har jeg i dette afsnit valgt at komme med en række forslag til, hvordan de 

danske regler kan ændres med inspiration fra fremmed ret. 

For det første mener jeg, at det kunne være fordelagtigt at KL § 160, ændres således at retten til 

at begære en person pålagt konkurskarantæne udvides til, at kurator såvel som 

anpartshavere/aktionærer samt kreditorer har muligheden for at begære en person pålagt 

konkurskarantæne. Denne ændring vil give mulighed for, at personer der eventuelt er blevet 

opmærksomme på forhold, der kunne give anledning til pålæg af konkurskarantæne, kan få 

skifteretten til at indlede en sag om konkurskarantæne.  

For det andet mener jeg, at ordlyden af KL § 157, stk. 1 skal ændres således, at personer skal 

pålægges konkurskarantæne, såfremt at personen har deltaget i ledelsen af skyldners virksomhed 

og vedkommende opfylder betingelsen om, at den pågældende på grund af groft uforsvarlig 

forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Dette ville betyde, 

at personer der udøver groft uforsvarlig forretningsførelse altid vil blive pålagt 

                                                             
411 Jf. afsnit 1.3. om juridisk metode. 
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konkurskarantæne i henhold til KL § 157, hvorfor det må antages, at der vil blive afgivet mere 

ensartede afgørelser i de forskellige skifteretter. 

Afslutningsvist mener jeg, at bestemmelserne i relation til offentligheden af Erhvervsstyrelsens 

karantæneregister skal revurderes og ændres således, at udenlandske myndigheder og private får 

muligheden for at få indsigt i de registrerede oplysninger. Jeg mener ikke, at karantæneregisteret 

skal gøres offentligt tilgængeligt i samme grad, som det er i England, men de udenlandske 

myndigheder bør have adgang til karantæneregisteret i samme grad som de danske myndigheder, 

såedes, at de pålagte karantæner kan blive anerkendt i udlandet. Yderligere bør der som nævnt i 

afsnit 3.2.5.3. være mulighed for at private kan få indsigt i de registrerede karantæner, hvilket 

kunne ske med inspiration fra de norske regler, hvor private efter henvendelse til 

Erhvervsstyrelsen ville kunne få oplyst om en specifik person, på pågældende tidspunkt, var 

pålagt konkurskarantæne. Den øgede offentlighed af oplysningerne, vil være med til at øge den 

præventive effekt. 
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