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Hvad er betingelserne for at erklære en
skyldner konkurs?

Hvis konkursbegæringen afvises, risikerer konkursrekvirenten
at blive pålagt at dække skyldners sagsomkostninger. Desuden
risikeres eventuelt erstatningsansvar for skyldners øvrige tab.

Hos Advokatfirmaet Drachmann bliver spørgsmålet ofte stillet
af kreditorer, der forgæves har forsøgt at inddrive deres
tilgodehavende hos en skyldner.

Sikkerhedsstillelse
Når konkursdekretet er afsagt, udpeger skifteretten en kurator
til at behandle konkursboet.
Den kreditor, som har begæret konkursen, skal stille sikkerhed
for omkostningerne ved boets behandling. Der er tale om en
sikkerhedsstillelse, der alene kan udnyttes i det omfang, at
boets aktiver ikke rækker til dækning af omkostningerne. I
praksis udgør sikkerheden kr. 30.000.

Betingelserne for at erklære en skyldner konkurs
Afsigelse af et konkursdekret over en (juridisk eller fysisk)
person er betinget af, at vedkommende er insolvent. En
skyldner er insolvent, når vedkommende er ude af stand til at
betale sine kreditorer, efterhånden som de forfalder,
medmindre betalingsudygtigheden må antages at være
forbigående.
Kreditor skal have såkaldt ”retlig interesse” i at få afsagt
konkursdekret over skyldneren. Kreditor har eksempelvis retlig
interesse i en konkurs, hvis denne, gennem konkursen, vil
kunne få hel eller delvis dækning af sit krav, eller der godtgøres
et behov for undersøgelse af, om der findes yderligere aktiver
hos skyldner, eller hvis der er en formodning om, at skyldner
har foretaget dispositioner, der kan omstødes.
En kreditor kan dog ikke forlange skyldneren erklæret
konkurs, hvis:
(1) kreditorens fordring er sikret ved betryggende pant i
skyldnerens ejendom, eller (2) kreditorens fordring er sikret
ved betryggende pant stillet af tredjemand, eller (3) kreditorens
fordring er uforfalden og af tredjemand er eller tilbydes sikret
ved betryggende pant.
Omkostninger ved konkursbegæringens indlevering
Ved konkursbegæringens indlevering skal der betales retsafgift
på kr. 750.
Retsafgiften, samt de rimelige omkostninger forbundet med
konkursbegæringens indlevering og mødet i skifteretten, kan
efterfølgende anmeldes som et krav i konkursboet. Disse
omkostninger vil blive dækket forud for al anden gæld i
konkursboet.
Hvis skyldner bestrider konkursbegæringen, for eksempel hvis
kreditors krav bestrides, eller skyldner ikke anser sig for
insolvent, påføres konkursrekvirenten yderligere omkostninger,
idet skifteretten herefter kan pålægge parterne at indlevere
processkrifter og procedere sagen mundtligt over for
skifteretten.

En kreditor, der har begæret en skyldner konkurs og stillet den
angivne
sikkerhed
for
omkostningerne
ved
konkursbehandlingen, hæfter ikke for omkostningerne ved
bobehandlingen ud over sikkerhedsstillelsen.
Hvis en kreditor har tinglyst virksomhedspant i skyldnerens
aktiver, nedsættes konkursrekvirentens sikkerhedsstillelse til
halvdelen af, hvad der normalt kræves i sikkerhedsstillelse,
dvs. typisk kr. 15.000. Den kreditor, der har tinglyst
virksomhedspant, skal straks efter konkursdekretets afsigelse
stille
en
sikkerhed
på
kr.
50.000
for
bobehandlingsomkostningerne.
Skifteretten kan dog fritage en kreditor for sikkerhedsstillelse,
hvis særlige hensyn til kreditor eller skyldner taler for dette.
Hvis skifteretten fritager for sikkerhedsstillelse, indestår
statskassen for omkostningerne ved konkursboets behandling.
Der er eksempelvis fast praksis for, at en lønmodtager ikke skal
stille sikkerhed, hvis lønmodtageren begærer konkursen på
grund af manglende lønudbetaling mv.
Sammenfatning
Det er forbundet med en økonomisk risiko at begære en
skyldner konkurs. Derudover risikerer konkursrekvirenten en
længerevarende, omkostningstung proces mod den skyldner,
der bestrider konkursbegæringen. Derfor bør en kreditor inden
indlevering af konkursbegæring overveje, om kravet mod
skyldneren står i (mis)forhold til denne risiko.
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