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Afsnit I.

Afsnit I, der alene består af Kapitel 1, indeholder bestemmelser, som er 
fælles for rekonstruktionsbehandling, konkurs og gældssanering, og som 
det er fundet naturligt at placere på dette sted, navnlig definitionen af 
»fristdag« og »nærstående«, værnetingsregler, bestemmelser om uden-
landske konkurser mv. samt formelle forskrifter om begæringer og regler 
om (undladelse af) offentliggørelse.
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Kapitel 1: Indledende bestemmelser

§ 1 Ved fristdagen forstås i denne lov det tidligste af følgende 
tidspunkter:

1) Den dag, da skifteretten modtog begæring om rekonstruktionsbe-
handling, konkurs eller gældssanering.

2) Dagen for skyldnerens død, hvis dødsboet behandles efter regler-
ne 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 må-
neder efter denne beslutning modtager begæring om rekonstruk-
tionsbehandling eller konkurs eller af egen drift indleder rekon-
struktionsbehandling eller afsiger konkursdekret.
Stk. 2. Tilbagekaldes eller afslås en begæring om rekonstruktions-

behandling, regnes dagen for modtagelsen af begæringen dog for 
fristdag, hvis skifteretten inden tre uger efter tilbagekaldelsen eller 
afslaget modtager ny begæring om rekonstruktionsbehandling eller 
begæring om gældssanering eller konkurs. Tilsvarende gælder, hvis 
en rekonstruktionsbehandling ophører og skifteretten inden tre uger 
efter ophøret modtager begæring om konkurs eller gældssanering.

Stk. 3. Tilbagekaldes eller afslås en konkursbegæring, regnes da-
gen for modtagelsen dog for fristdag, hvis skifteretten inden tre uger 
efter tilbagekaldelsen eller afslaget modtager ny begæring om kon-
kurs eller begæring om rekonstruktionsbehandling eller gældssane-
ring.

Stk. 4. Selv om en begæring om gældssanering ikke fører til ken-
delse om gældssanering, regnes dagen for modtagelsen af begærin-
gen dog for fristdag, hvis skifteretten modtager begæring om kon-
kurs eller rekonstruktionsbehandling, inden tre uger efter at begæ-
ringen blev tilbagekaldt eller gældssanering blev nægtet.

1. Baggrund 3. Bevarelse af fristdagen

2. Fastsættelse af fristdagen 4. Virkninger af fristdagen

Kilder: Bet. 606 s. 45 ff., FT 1974-75, 2. samling tillæg A sp. 3995 f., bet. 1512 s. 

303 ff., L 199 FT 2009-10 s. 80, Bernhard Gomard J 1975.359 ff., særligt 366-68, Re-

konstruktionsret s. 27 ff. og Kim Sommer Jensen ET 2006.122 ff. samt om gældssane-

ring bet. 957 s. 117 ff. og om dødsboer bet. 1270 s. 253 f.
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1. Baggrund

Bestemmelsen svarede oprindelig med en enkelt konsekvensændring til 
1975-lovens § 1 b. Stk. 1, nr. 3, fandtes ikke i udkastets § 1. Ved 1984-lo-
ven blev begæring om gældssanering tilføjet. En sådan ligestilles med de 
øvrige begæringer, der er nævnt i §’en. Bestemmelsen blev konsekvens-
ændret ved 2010-loven.

Indtil 1975-loven blev de fleste virkninger af konkurs regnet tilbage til 
indgivelsen af konkursbegæringen. Ved 1975-loven blev tilbagevirknin-
gen udvidet til at gælde tilbage fra et endnu tidligere tid§spunkt, nemlig 
anmeldelse af betalingsstandsning. På den anden side blev tilbagevirknin-
gen begrænset til i det væsentlige kun at angå beregning af afkræftelses-
frister og lønprivilegium, jf. nedenfor note 4 og § 29 med noter. Uheldige 
følger af denne begrænsning blev afværget ved en særlig regel om afkræf-
telse af dispositioner efter fristdagen, se § 72. I øvrigt regnes konkursens 
virkninger først fra afsigelsen af konkursdekretet, jf. §§ 29 og 30, sml. 
dog om modregning § 12 g, stk. 2, og § 42, stk. 1 og 2.

2. Fastsættelsen af fristdagen

Formålet med § 1 er især, at omstødelsesfrister mv. og den særlig vidtgå-
ende omstødelsesadgang efter § 72 skal regnes fra det tidligste tidspunkt, 
hvor insolvensen er konstateret over for skifteretten. Konstateringen skal 
være sket på en af de måder, som er nævnt i bestemmelsen. Fristdagen er 
det tidligste af de tidspunkter, der er nævnt i stk. 1. Er dette indgivelse af 
en begæring, som ikke fører til det ønskede resultat, er det en yderligere 
betingelse, at rekonstruktion, konkurs eller gældssanering faktisk indtræ-
der, og at dette sker som følge af en begæring, der er indgivet i en vis 
kontinuation af det første skridt, jf. nærmere nedenfor. En begæring, der 
afvises som følge af utilstrækkelige oplysninger, kan formentlig ikke give 
fristdag, sml. om udsættelse § 8. En begæring, som er indgivet af en in-
kompetent, fremkalder ikke fristdag, men en konkursbegæring indgivet 
af en grundejerforening, hvis vedtægter var vedtaget, men endnu ikke 
godkendt af kommunen, som mandatar for en række grundejere, hvis ga-
denumre, men ikke navne, var anført, hidførte dog fristdag, U 1983.68/2 H.

Konkursbegæringer kan ikke indgives via domstolenes sagsportal, jf. 
om denne retsplejelovens § 148 a som indsat ved lov nr. 1867 af 29. decem-
ber 2015. Fristdagen er derfor fortsat den dag, hvor skifteretten inden for 
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sin officielle kontortid modtager begæringen eller, hvor denne sendes pr. 
e-mail, har adgang til den. Bliver den kastet i rettens brevkasse efter konto-
rets lukning, eller lykkes det at aflevere den efter lukketid, anses den først 
for modtaget den næste åbningsdag, jf. U 1958.603/2 (ankestævning), 
U 1978.830 (kæreskrift), U 1980.264 (huslejeankenævn), U 1982.259 (ek-
sekutionsfrist) og bet. 606 s. 47 f. (se også § 81 noten). Vestre Landsret har 
i VLK B-713-16 antaget, at bestemmelsen i retsplejelovens § 148 a, stk. 2, 
hvorefter en digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er 
tilgængelig for retten, også har gyldighed for sager, der behandles uden for 
sagsportalen. I betragtning af, at bestemmelsen knytter sig til stk. 1, der i 2. 
pkt. bestemmer, at »[e]nhver skriftlig henvendelse om sagen skal ske på 
domstolenes sagsportal«, og at Domstolsstyrelsen med hjemmel i bestem-
melsens stk. 9 har bestemt, at sager, der ikke behandles via sagsportalen, 
behandles efter de hidtil gældende regler, jf. senest bkg. nr. 1171 af. 21. 
september 2016, forekommer afgørelsen ikke indlysende rigtig.

Begæringen kan fremsendes pr. telefax, se fx U 1992.15, Karl Olesen 
(om telefax, hvor kun side 1 af ankestævning fremkom inden kl. 16) og 
U 2000.2461 H, Revisor-Team A/S (det var appellantens egen risiko, at 
det på ankefristens sidste dag ikke var muligt at komme igennem pr. tele-
fax til landsretten før kl. 16 – anken var således ikke rettidig og blev af-
vist). Det er dog en betingelse for, at datoen for skifterettens modtagelse 
af telefaxen kan danne fristdag, at den fysiske begæring ekspederes såle-
des, at den må forventes at være fremme den følgende ekspeditionsdag, 
jf. U 2012.2141 H, Ejendomsselskabet af 15.6.1998 ApS. Dette må også 
gælde, hvor der er helligdage før næste åbningsdag, jf. herved fx 
U 1977.574, U 1981.270 H og U 1989.86. 

Holdes skifterettens kontor lukket uden fornøden hjemmel, må begæ-
ringen derimod anses for modtaget den dag, den ville være kommet kon-
toret i hænde, hvis dette havde været åbent som påbudt, jf. U 1975.674 
(stævning i omstødelsessag), U 1990.117, Vestjysk Andel A.m.b.A. (ting-
lysning af høstpantebrev) og U 2000.1432 (dommerkontorets lukning den 
31. december var ikke bekendtgjort, men beroede alene på »fast traditi-
on«). Det er nu overladt til den enkelte retspræsident at fastsætte de 
(mindst) 6 timers daglige åbningstid i tidsrummet kl. 8-16, og da lukketid 
kl. 14 var bekendtgjort i lokalpressen, blev tvangsakkordbegæring, som 
var blevet kastet ind gennem brevsprækken på fristens sidste dag kl. 
14.15, anset for at være for sent indgivet, U 1992.372. Se også U 2003.58 H, 
Finansieringsselskabet Balder A/S (anke ved rettidig telefax blev afvist, 
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da original ankestævning ikke blev ekspederet således, at den måtte på-
regnes fremme den første hverdag efter ankefristens udløb). Poststrejke 
kan næppe medføre, at anmeldelsen anses modtaget tidligere, end det fak-
tisk sker, jf. om ankefrist U 1991.74, Michael Cottwell m.fl. Kommer en 
ankestævning på grund af uforudsigelig (pludselig) poststrejke for sent 
frem, kan dette tale for, at anke tillades, jf. retsplejelovens § 372, stk. 2. 
Se hertil U 1997.827/2 H. 

Udkastet angav, at anmeldelsen skulle være modtaget af skifterettens 
kontor, for at klargøre, at aflevering til en retsembedsmand på dennes bo-
pæl ikke som antaget i U 1892.158 og U 1921.396 er nok. Ordet »kontor« 
udgik i lovteksten, men en ændring herigennem har ikke været tilsigtet. 
Efter nutidens opfattelse er det da også klart, at skifteretten uden for rets-
møder befinder sig på kontoret, ikke på en embedsmands private bopæl. 

Begæringen skal være affattet på dansk og indeholde sådanne oplys-
ninger, at den kan forstås og skyldneren identificeres, mens supplerende 
oplysninger kan indhentes senere, jf. § 8 og bet. 606 s. 47. Der regnes kun 
med hele dage. Hvor § 1, stk. 2-4, kræver visse skridt foretaget »inden 3 
uger«, må 3-ugersdagen anses for rettidig, jf. herved ad § 133, stk. 1 (se 
også fx U 1976.790, U 1975.968 og U 2004.189 H, Joa og Per Hjort (om 
4-ugersfristen i retsplejelovens § 367, stk. 1)). I U 1997.140, Jeppe V. 
Petersen, fastslog Højesteret, at en konkursbegæring, der var indgivet den 
22. juni 1992 og tilbagekaldt den 13. maj 1993, ikke var fristdagsgrund-
lag for en konkurs, der var dekreteret af en anden skifteret på grundlag af 
en begæring, som var modtaget den 16. april 1993. Behandlingen havde 
flere gange til dels uden retsbogstilførsel herom været udsat efter § 23 a 
på grund af skyldnerens sygdom. Efter Højesterets præmisser, hvori det 
nævnes, dels at skifteretten ikke i § 23 a om kort udsættelse havde »haft 
hjemmel til at udsætte behandlingen i så lang tid som sket«, dels at der 
»fra den 13. november 1992 og indtil den 14. maj 1993 end ikke er af-
holdt retsmøder i skifteretten med henblik på at søge sagens behandling 
afklaret, jf. konkurslovens § 23, stk. 2, stk. 4 og stk. 5, forudsætningsvis«, 
kan resultatet i U 1990.120, Clark Bo Laursen (se om denne i øvrigt § 9 
note 3) næppe opretholdes. Højesterets afgørelse er fulgt op i U 1999.1899, 
Mainau Denmark ApS, som på tilsvarende måde frakender skete udsæt-
telser efter § 23 a i 5 måneder på grund af skyldnerens sygdom betydning 
for fastsættelse af fristdagen. Se også kommentaren ad § 23 a.

Begæring om rekonstruktionsbehandling må hidrøre enten fra skyld-
neren (eller fra nogen, som han har givet en fuldmagt, der omfatter sådan 
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begæring, jf. § 11 note 4) eller fra en kreditor. Vedtagelse af en frivillig 
akkord medfører kun de retsvirkninger, som deltagerne har påtaget sig 
ved aftalen. Stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag gør dagen for begæ-
ringen om rekonstruktionsbehandling til endelig fristdag. Det er uden be-
tydning, om skyldneren inden indgivelsen af en begæring faktisk havde 
standset sine betalinger.

Dagen for modtagelsen af konkursbegæring, som kan stamme fra 
skyldneren eller fra en kreditor, bliver kun fristdag, hvis der ikke forinden 
er indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling eller gældssanering, 
eller hvis de frister, der er omtalt nedenfor under 3, er sprunget. Forelig-
ger der samtidig flere konkursbegæringer for skifteretten, følger det af 
§ 21, stk. 2, at dagen for modtagelsen af den første begæring er fristdag. 

En kreditors indgivelse af konkursbegæring er omfattet af inkassovirk-
somhedsloven, men det forhold, at det ikke af begæringen fremgår, at lovens 
§ 10 er overholdt, har ikke betydning for fristdagen, jf. U 1998.1518 H, 
TJEP TJEP Compagniet, og FM 2010.68 V.

Også ved gældssanering har fristdagen betydning. Begæringen om 
gældssanering må hidrøre fra skyldneren, jf. § 197.

Dagen for skyldnerens død bliver fristdag, hvis dødsboet behandles 
efter reglerne om insolvente boer i dødsboskiftelovens §§ 69-72. Dette 
indebærer, at reglerne i konkurslovens §§ 1 (fristdag), 2 (nærstående), 27, 
stk. 3, nr. 1 (statskassens hæftelse for omkostninger), 38-81 (krav mod 
boet, gensidigt bebyrdende aftaler og omstødelse), 93-99 (konkursorde-
nen), 110, stk. 4 (økonomisk kriminalitet), 119-122 og 123, stk. 2 og 3 
(afstemningsregler), 143, 145-150, stk. 1, 151, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 
153, 154, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og 3, samt 155, stk. 1 (slutning og ud-
lodning), finder anvendelse ved boets behandling med de ændringer, der 
følger af forholdets natur. I stedet for tidspunktet for konkursdekretets 
afsigelse regnes med tidspunktet for skifterettens afgørelse om dødsboets 
insolvens efter dødsboskiftelovens § 69, stk. 1. Er der inden dødsfaldet 
begæret rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering, og er 
virkningerne heraf ikke bortfaldet før dødsfaldet, må dagen for begærin-
gen formentlig blive fristdag, hvis boet overgår til konkurs. Tilsvarende 
gælder, at det forhold, at en skyldner afgår ved døden efter at være taget 
under konkursbehandling, ikke har betydning for den fortsatte konkurs-
behandling, jf. U 2016.2311.

Bestemmelsen i nr. 3 om likvidation af aktie- eller anpartsselskab blev 
nyaffattet ved 2010-loven (om bestemmelsens historik, se 10. udg. s. 
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81 f.). Det kan ofte være vanskeligt at opgøre et likviderende kapitalsel-
skabs økonomiske stilling, og fristen for overgang til en insolvensbehand-
ling er derfor sat til 3 måneder. Fristen regnes fra generalforsamlingens 
vedtagelse af likvidation (selskabslovens § 217) eller rettens bestemmelse 
i medfør af selskabslovens § 226. Sker likvidation efter Erhvervsstyrel-
sens beslutning, jf. selskabslovens § 225, regnes fristen fra denne beslut-
ning. Dette stemmer med tidligere ret, jf. U 1996.90 H, Nuuk Rørservice 
ApS. Se også Ole Horsfeldt U 1996B.128 ff. Bestemmelsen finder for-
mentlig også anvendelse på styrelsens beslutning om opløsning af en fir-
magruppe, jf. Rådets forordning (2137/85) om indførelse af europæiske 
økonomiske firmagrupper art. 36 og lovbkg. nr. 281 af 17. april 1997 
§§ 5-6. U 2015.230 har derimod antaget, at bestemmelsen ikke kan anven-
des analogt på en garantsparekasse, der hverken er et aktie- eller anparts-
selskab. Skifteretten bør realitetsbehandle en beslutning om tvangsopløs-
ning så betids, at en udpeget likvidator gives rimelig mulighed for inden 
3-månedersfristen at tage stilling til, om konkursbegæring skal indgives, 
jf. Knud Erik Schmidt FM 1997.129 ff., kritisk hertil Hans Engberg FM 
1997.186 f. I mange tilfælde er selskaber, der begæres tvangsopløst, tom-
me. Om valget mellem at opløse et sådant selskab efter (en analogi af) 
§ 143 og at underkaste det en egentlig bobehandling, se kommentaren til 
§ 143. Styrelsens beslutning om tvangsopløsning behøver – i modsætning 
til, hvad der gælder de øvrige fristdagsgrundlag, jf. kommentaren til § 7 
– ikke at være egenhændigt underskrevet, jf. selskabslovens § 12, stk. 1 (U 
2001.1980/1 H, Naturligvis A.m.b.A., der stadfæstede U 2001.252, var 
ved en lovændring allerede i 2001 blevet henvist til retshistorien). Er be-
gæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering indgi-
vet inden 3-månedersfristen, kan spillet mellem disse begæringer og an-
meldelser fortsættes som nævnt i note 3.

Hvis et pengeinstitut, realkreditinstitut elle fondsmæglerselskab I tages 
under konkursbehandling efter at have været undergivet foranstaltninger 
efter lov nr. 33 af 31. marts 2015, er dagen for Finansiel Stabilitets beslut-
ning om anvendelse af foranstaltninger fristdag under de betingelser, som 
nævnes i konkurslovens § 1, stk. 1, nr. 3, jf. lovens § 14, stk. 3.

Navnlig i kølvandet på den finansielle krise, der satte ind i 2008, er der 
inden for især ejendomssektoren i nogle tilfælde blevet indgået såkaldte 
stand still- eller interkreditoraftaler. Formålet med disse er at danne en 
paraply for en rekonstruktion eller afvikling, så vidt muligt uden for kon-
kurslovens regi. Et integreret element i sådanne aftaler er, at en bestemt 
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dato mellem aftalens parter skal anses for fristdag. Ved SHD P-17-12, 
Amagerbanken, er en sådan fristdagsaftale blevet opretholdt mellem dens 
parter, efter at skyldnerens bo var taget under konkursbehandling. Se om 
en særligt udformet fristdagsaftale (der blev frafaldet for Højesteret U 
2017.1815 H).

Bekendtgørelsen om konkurs, jf. § 109, indeholder oplysning om da-
toen for skifterettens modtagelse af den begæring, der har dannet grundlag 
for konkursdekretet, samt om eventuelle tidligere begæringer, som kan 
have betydning for fastlæggelse af fristdagen. Bekendtgørelsen indeholder 
derimod ikke angivelse af den formentlige fristdag (hvilket selvsagt også 
ville være uden retsvirkninger i tilfælde af senere tvist, jf. bet. 606 s. 198 
og fra tidligere ret U 1951.647), smh. Mette Christensen FM 1983.71.

Klokkeslæt har ikke betydning for fristdagen (medmindre indlevering 
sker efter rettens normale lukketid), og der er heller ikke knyttet andre 
retsvirkninger til indgivelsen af en begæring om rekonstruktionsbehand-
ling, konkurs eller gældssanering. Der er derfor ingen grund til, at skifte-
retten noterer klokkeslættet for modtagelsen af en sådan begæring. An-
derledes Jens Paulsen: Insolvensret – Rekonstruktion s. 48 (der støtter 
angivelsen af klokkeslæt til spørgsmålet om ledelsesansvar. Et ledelses-
ansvar beror imidlertid ikke på det formelle spørgsmål, om der er indle-
veret begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs, men på le-
delsens kendskab til de faktiske forhold, jf. fx U 1977.274 H).

3. Bevarelse af fristdagen

Hvis en begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs forkastes 
eller tilbagekaldes, eller hvis en begæring om rekonstruktionsbehandling 
eller gældssanering ikke fører til stadfæstelse af rekonstruktion eller ken-
delse om gældssanering, mister fristdagen sin betydning. Fristdagen be-
vares dog, hvis ny begæring om et af de nævnte skridt indkommer til 
skifteretten inden for en frist på 3 uger, efter at den tidligere begæring 
mistede sin betydning. Forkaster skifteretten en konkursbegæring, og 
indgives under kære heraf ny konkursbegæring, som tages til følge, må 
konkursen anses begæret, da den første begæring indkom, jf. for svensk 
ret NJA 1991.410. Fristen regnes formentlig fra forkastelsen i 1. instans, 
selv om afgørelsen kæres, når den overordnede instans dog stadfæster, jf. 
herved FT 2004-05, 2. samling tillæg A s. 7413 (om tidspunktet for frys-
ning af virksomheds- og fordringspant). I U 1995.709/2, Fyns Tømmer-
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handel A/S, dannede en konkursbegæring, hvis afvisning var kæret, frist-
dagsgrundlag for konkurs dekreteret på grundlag af en begæring, der var 
indgivet senere. En kreditor, hvis begæring om konkurs er forkastet efter 
§ 20, stk. 1, nr. 3, fordi tredjemand har tilbudt pantsikkerhed, må kunne 
indgive ny begæring, når hans fordring forfalder (og stadig ikke er betalt).

Også skyldneren selv kan fastholde fristdagen, fx ved efter en begæ-
ring om gældssanering at indgive begæring om rekonstruktionsbehand-
ling eller konkurs, inden 3 uger efter at skifteretten afviste begæringen 
(§ 202, stk. 3) eller nægtede at indlede gældssaneringssag (§ 205). Deri-
mod kan skyldneren eller en kreditor vistnok ikke bevare fristdagen ved 
at indgive en ny begæring af samme indhold og på samme grundlag som 
den begæring, som vedkommende selv tidligere har indgivet (men som 
nu har mistet sin virkning), jf. Bernhard Gomard og Michael Kistrup: 
Civilprocessen s. 878 ff. samt om norsk ret NRT 1980.1682, hvorefter en 
kreditors konkursbegæring ikke havde retskraft i forhold til en senere be-
gæring støttet på en anden fordring, og hvorefter en tilbagekaldt begæring 
ikke udelukkede ny begæring om samme fordring. Skyldnerens død af-
bryder formentlig en 3-ugersfrist, jf. bet. 1270 s. 254 og Konkursret s. 18.

4. Virkninger af fristdagen

Omstødelsesfristerne, som tidligere løb fra konkursbegæringens indgi-
velse, løber nu fra fristdagen, jf. §§ 64-67 og 69-71 samt forsikringsafta-
lelovens § 117 og selskabslovens § 138, stk. 2. Det samme gælder efter 
1984-loven om modregning, § 42, stk. 1-3, om nedbringelse af den fulde 
dividenderet over for solidariske skyldnere, § 47, stk. 1, nr. 3, og om en 
indfriende skyldners indtrædelsesret i kreditors dividenderet, § 51, stk. 1. 
Omstødelsesfristerne på fx 3 måneder medtager efter deres formulering 
ikke 3-månedersdagen før fristdagen. Er fristen 3 måneder og fristdagen 
25. juni, kan dispositioner 26. marts og senere omstødes. Er fristdagen 
28.-31. maj, kan dispositioner 1. marts og senere omstødes. Smh. foræl-
delseslovens § 27. Om hvornår en disposition anses for foretaget, se § 73 
med note samt noter til §§ 29-30. Den særlige omstødelsesadgang efter 
§ 72 omfatter kun dispositioner efter fristdagen, altså efter udløbet af det 
døgn, som er fristdagen.

Privilegiet for løn mv. (men ikke for feriegodtgørelse) efter § 95, stk. 
1, nr. 1-3, omfatter krav, der er forfaldet i tiden fra 6 måneder før fristda-
gen. Her medtages 6-månedersdagen. Er fristdagen 1. december, omfatter 
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privilegiet også løn, der forfaldt 1. juni (dette ses særlig tydeligt af § 95, 
stk. 1, nr. 2). Mht. løngaranti bevares fristdagen som udgangspunkt for 
beregning af garantiperioden, hvis virksomhedens ophør sker, inden 3 
uger efter at rekonstruktionsbehandlingen er ophørt, se nærmere § 2, stk. 
3, 2. pkt., i lov om lønmodtagernes garantifond. Om fortrinsret efter § 94, 
nr. 1, se U 1982.479/2, U 1985.796 og U 2001.537 H, C.J. Transport & 
Spedition Padborg A/S, anført § 94 note 2. Konkursprivilegerede krav har 
ved gældssanering samme stilling som andre ikke pantsikrede krav, jf. 
§ 199, smh. § 200, stk. 3.

Reglerne om rekonstruktionsbehandling kan efter § 13, jf. § 11 e, som 
udgangspunkt anvendes ca. 7 måneder (undtagelsesvis op til ca. 1 år, jf. 
§ 11 e, stk. 5, og § 13 a) fra fristdagen. Om fortrinsretten for gæld stiftet 
med rekonstruktørens samtykke se § 94, nr. 2. Overdragelse af en for-
dring efter fristdagen øger ikke antallet af stemmeberettigede kreditorer, 
§ 124, stk. 1. I øvrigt henvises til oversigten i § 29 note 4.

Fristdagen har endelig betydning for indholdet af en konkurskaran-
tæne i gentagelsestilfælde, jf. nærmere § 159, 2. pkt., og for pålæg af 
personlig hæftelse for den, der har drevet virksomhed i strid med en på-
lagt karantæne, jf. § 167, stk. 1 og 3.

§ 2  
Ved nærstående forstås i denne lov

1. ægtefæller, slægtninge i op- og nedstigende linje, søskende, de 
nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hin-
anden særlig nær,

2. et selskab og en person, såfremt personen eller dennes nærstående 
direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital,

3. to selskaber, såfremt det ene eller dettes nærstående direkte eller 
indirekte ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller 
såfremt en væsentlig del af begge selskabers kapital direkte eller 
indirekte ejes af samme person eller selskab eller af indbyrdes 
nærstående personer eller selskaber,

4. andre personer, selskaber eller organisationer, som har tilsvaren-
de interessefællesskab som under nr. 2 eller 3 angivet.
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1. Baggrund 2.3. Tilsvarende interessefællesskab

2. Begrebet nærstående 3. Afgørende tidspunkt

2.1. Personligt nærstående 4. Anvendelse af begrebet

2.2. Ejendomsfællesskab

Kilder: Bet. 606 s. 49 f., FT 1976-77, 2. samling tillæg A sp. 378, Konkursret s. 21 ff., 

Jens Ottosen-Støtt U 1979B.234 ff., Christian Jul Madsen U 2003B.387 ff. – Sml. om 

økonomisk forbundne virksomheder efter EU-rettens konkurrenceregler. Caroline 

Heide-Jørgensen, Peter Stig Jakobsen, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, Jan Magne 

Langseth, Ulla Neergaard, Sune Troels Poulsen, Charlotte Friis Bach Ryhl & Jens 

Schovsbo: Konkurrenceretten i EU, s. 84 ff.

1. Baggrund

Reglen har ingen pendant i lovgivningen før konkursloven. I visse for-
hold vil skyldnerens egeninteresse svigte som regulator af hans disposi-
tioner. Det kan skyldes, at han selv vil kunne få fordel af en ting eller 
pengesum, selv om den går ud af hans rådighed, at der er særlig grund til 
at frygte proformaværk, jf. note 4.1 til kapitel 8, eller at han har en særlig 
interesse for modtageren. I tidligere ret fandtes enkelte bestemmelser, 
som tog hensyn hertil, jf. 1872-lovens § 28 og lov om ægteskabets rets-
virkninger § 33. § 2 søger at afgrænse en gruppe af personer og selskaber, 
som typisk står skyldneren særlig nær, således at der er behov for sær-
regler til beskyttelse af kreditorerne mod transaktioner til fordel for disse 
personer og selskaber, jf. under 4. Forholdet mellem de personer og sel-
skaber, der er nævnt i § 2, vil endvidere i almindelighed være et sådant, at 
muligheden for omstødelse ikke væsentligt vil berøre sikkerhed i omsæt-
ning og kreditydelse, og konkret urimelige resultater afbødes ved §§ 75 
og 78. § 2 omfatter to hovedgrupper: personer, der står skyldneren per-
sonligt nær, og personer eller selskaber, med hvilke han har et særligt 
økonomisk interessefællesskab. Udkastet medtog en 3. gruppe: forholdet 
mellem en virksomhed og dennes leder (direktør). Denne gruppe er ikke 
medtaget i loven, jf. om årsagen hertil FT 1976-77, 2. samling tillæg A sp. 
378, og er kun omfattet af § 2, hvis lederen ejer en væsentlig del af selska-
bets kapital eller har et lignende økonomisk fællesskab med virksomhe-
den, jf. også Nis Jul Clausen U 1987B.417 ff. (s. 423 f.). Sml. i øvrigt om 
inhabilitet i den offentlige forvaltning forvaltningslovens kapitel 2.
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2. Begrebet nærstående

2.1. Personligt nærstående

Disse nævnes i § 2, nr. 1. »Ægtefæller« omfatter ikke fraskilte ægtefæller, 
medmindre disse påvises at have stået hinanden særlig nær. Ægtefæller, 
der er separeret eller lever faktisk adskilt, vil i hvert fald i almindelighed 
falde ind under begrebet, bet. 606 s. 50, jf. også Torkel Gregow SvJT 
1986.297. Forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn osv. samt søskende 
(herunder de af forældrene adopterede) og lige så nært besvogrede omfat-
tes af bestemmelsen, men ikke fx nevøer og fætre. Også slægtskab i kraft 
af fødsel uden for ægteskab eller adoption omfattes. Er det ægteskab, 
hvorpå et svogerskab hviler, ophævet ved skilsmisse, begrunder det ikke 
mere stilling som nærstående, men den fraskilte ægtefælle kan naturligvis 
efter en konkret bedømmelse stå skyldneren særlig nær, jf. Gertrud Len-
nander: Återvinning i konkurs s. 82. Mere tvivlsom er en ophævelse ved 
død, fx om svigerdatteren efter sønnens død er nærstående. Antagelig må 
sådanne efterladte anses for nærstående, jf. dog Kim Sommer Jensen i 
Konkurs s. 202 f. Bestemmelsen omfatter endvidere andre personer, der 
har stået skyldneren særlig nær, dvs. så nær, som de øvrige personer, der 
er nævnt i bestemmelsen, sædvanligvis gør. Skyldnerens forlovede eller 
den, som han lever i et mere fast samlivsforhold med, må antages at stå 
ham særlig nær. Også ægtefællens nære slægtninge vil ofte være nærstå-
ende, jf. U 1984.437 (svigerfar kautionerede; omstødelse af indbetaling 
efter § 67, stk. 1, jf. § 80, stk. 2). I øvrigt er bedømmelsen konkret. Nogen 
vejledning kan også hentes fra retspraksis om vidnefritagelsesgrunde, jf. 
herom Bernhard Gomard og Michael Kistrup: Civilprocessen s. 692 med 
note 29, men begrebet nærstående er dog noget videre end »nærmeste« i 
retsplejelovens § 171. Begrebet afviger fra bestemmelsen om aktionærlån 
i selskabslovens § 210 ved at medtage søskende, men omfatter på den 
anden side ikke direktørens nærstående, jf. nr. 2-4. Sml. om insider tra-
ding Erik Werlauff og Peer Schaumburg-Müller U 1988B.73 ff. og Peer 
Schaumburg-Müller og Erik Werlauff: Børs- og kapitalmarkedsret s. 
603 ff.

Jens Ottosen-Støtt U 1979B.234 ff. påviser, at medtagelsen af ægte-
fæller til slægtninge, men ikke ægtefællers slægtninge medfører, at be-
stemmelsen i nogle tilfælde ikke er reciprok, dvs. kredsen af nærstående 
kan blive forskellig, alt efter hvor man tager sit udgangspunkt. Når nær-
ståendes ægtefæller er medtaget, skyldes det antagelig ikke så meget tro 
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på generelt varm sympati for svoger og svigerinde, men at disse personer 
i reglen i større eller mindre grad vil have fælles økonomi med deres æg-
tefæller. Dette kan begrunde, at ægtefælles slægtninge ikke medtages; de 
har ikke fælles økonomi med skyldnerens ægtefælle (medmindre det er 
særbørn medtaget til forsørgelse i det fælles hjem, men her ville man nok 
anvende sidste led i nr. 1).

2.2. Ejendomsfællesskab

Nærstående er en person og et selskab, hvis 1) han og/eller hans person-
ligt nærstående ejer en væsentlig del af selskabets (egen)kapital, eller 2) 
et andet selskab, hvori han ejer en væsentlig del af kapitalen, igen ejer en 
væsentlig del af det pågældende selskabs kapital. To selskaber er indbyr-
des nærstående, hvis 1) det ene ejer en væsentlig del af det andets kapital, 
2) det ene ejer en væsentlig del af kapitalen i et tredje selskab, som igen 
ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller 3) en væsentlig 
del af de to selskabers kapital ejes af samme person eller selskab eller af 
personer eller selskaber, som indbyrdes står hinanden nær på den måde, 
som bestemmelsen beskriver. Selv om der indskydes et mellemled i aktie-
besiddelsen, er der alligevel tale om nærstående. Selskaber omfatter ak-
tie- og anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, kom-
manditaktieselskaber osv. »En væsentlig del« af et selskabs kapital behø-
ver ikke være halvdelen af kapitalen, men det er usikkert, hvor grænsen 
skal sættes, og den vil bl.a. afhænge af kapitalens fordeling (store eller 
små poster), jf. Nis Jul Clausen U 1987B.423. I U 1993.981 H, Gråbrød-
re Invest A/S, blev en person P, som var aktionær i et aktieselskab med ca. 
10 pct. regnet efter stemmevægt, ikke anset som nærstående efter § 2, nr. 
2, til selskabet, idet Højesteret tillige henså til fordelingen af den øvrige 
aktiekapital. Det forhold, at P var medlem af selskabets bestyrelse, kunne 
ikke medføre, at han ansås for nærstående efter § 2, nr. 4. Gertrud Len-
nander anf.v. s. 83 vil gå ud fra en tredjedel som vejledende, idet forde-
lingen af den øvrige kapital også må tillægges betydning. Kapitalandelen 
må være af en sådan størrelse, at den kan antages at virke motiverende for 
de indbyrdes dispositioner (de momenter, der er nævnt i bet. 606 s. 50, 
kan efter ændringen af bestemmelsen næppe tillægges afgørende vægt). 
En vis betydning vil det måske i grænsetilfælde blive tillagt, om selve den 
disposition, der er foretaget, bærer præg af at være bestemt ved kapitalens 
tilhørsforhold. Grænserne i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 1 
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(25 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmeværdien) kan ikke uden 
videre overføres på konkursloven, hvor der må anlægges en mere konkret 
vurdering, hvorimod reglerne i stk. 2 vistnok fører til samme resultater 
som KL § 2, nr. 3. NJA 1981.267 antager, at en direktør og bestyrelses-
medlem, der ejede 25 pct. af aktiekapitalen, mens de 75 pct. tilhørte ho-
vedaktionæren og dennes ægtefælle, ikke – i relation til lønprivilegium – 
kunne siges at eje en væsentlig del af aktiekapitalen. Om en bestyrer, hvis 
bror ejede hovedparten af selskabets aktier og ledede selskabet, se 
U 1985.636 anført § 95 note 10. I FM 2014.151 var en ejerandel på 1/3 
ikke en »væsentlig del« i et selskab, som tre anpartshavere ejede i lige 
forhold. Om forholdet mellem det selskabsretlige og det konkursretlige 
koncernbegreb Nis Jul Clausen U 1987B.417 ff. Uden for begrebet »nær-
stående« falder en (i konkursretlig henseende) identitet, fx hvor ejerens 
og det ejedes økonomi er helt sammenblandet, eller hvor et selskabs ind-
træden må anses for rent proformaværk, jf. kapitel 8 note 4.1.

Tore Sandvik: Lærebok i materiell konkursrett s. 28 anser reglerne om 
økonomisk nærstående for måske den betydeligste ændring i omstødel-
sesreglerne ved de nye love. Det kan herved bemærkes, at flertallet af 
offentliggjorte domme angående den danske konkurslovs § 74 vedrører 
kapitalselskaber.

2.3. Tilsvarende interessefællesskab

§ 2, nr. 4, medtager foruden personer og selskaber organisationer, fx for-
eninger, selvejende institutioner og fonde. Interessefællesskabet skal 
have en lignende kvalitet som indehavelse af en væsentlig kapitalandel, 
fx indtægtsnydelsesret, væsentlig andel i overskud, men ikke fast lønind-
tægt eller almindeligt gældsforhold. Kreditorinteresser gør normalt ikke 
kreditor til nærstående, jf. bet. 606 s. 50, men drives et selskab faktisk for 
kreditorernes regning (ledelsesforholdet er efter ændringen fra udkastet 
næppe afgørende), idet de hidtidige ejere reelt har mistet deres økonomi-
ske interesse, kan nr. 4 efter omstændighederne måske anvendes, jf. Niels 
Ørgaard: Betalingsstandsning s. 148. Fællesskab i administration er ikke 
i sig selv tilstrækkeligt, men hvor der er tale om organisationer, der ikke 
primært forfølger et gevinstformål, tør det måske antages, at et vidtgåen-
de fællesskab i formål, grundholdning og interesseret personkreds kan 
begrunde anvendelse af bestemmelsen. Se hertil U 2015.1086, Beltsupply 
ApS, hvor en række personer, der havde indskudt kapital i et selskab, i 
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kraft af familie- og bekendtskabsrelationer blev anset for dettes nærstå-
ende (og en sket virksomhedspantsætning derfor uden retsvirkning, jf. 
tinglysningslovens § 47 e, stk. 1).

I U 1997.1381 H, Arne Kjersgaard Nielsen, fandt Højesteret (under dissens 4-1), at en 

revisor R, der via et revisionsaktieselskab, som han kontrollerede, havde stiftet en fond 

F, hvortil en del af omsætningen fra stifterselskabet og et andet revisionsselskab, hvori-

gennem R drev virksomhed, blev overført, måtte anses som nærstående til fonden, jf. nr. 

4. Højesterets flertal henviste til den måde, hvorpå R havde domineret fonden, og til den 

sammenblanding af R’s og F’s midler og interesser, der havde foreligget. I U 1998.520, 

PH Træbyg, blev et kommanditselskab efter nr. 3 og 4 anset for nærstående til to kon-

cernforbundne anpartsselskaber og interessentskab »efter det oplyste om selskabernes 

indbyrdes forhold og fælles ledelse«. Det forhold, at kommanditselskabet på det tids-

punkt, hvor det havde modtaget de omstødelige betalinger, havde været under anmeldt 

betalingsstandsning og således undergivet et beskikket tilsyn, kunne ikke bevirke, at 

selskaberne blev anset for ikke (længere) at have fælles ledelse.

3. Afgørende tidspunkt

Egenskaben af nærstående skal have været til stede på det tidspunkt, da 
den omhandlede disposition, beskæftigelse osv. blev foretaget, således at 
den kunne virke motiverende for aktiviteten, mens det ikke kan kræves, 
at parterne på konkurstidspunktet er nærstående.

4. Anvendelsen af begrebet

I forhold til nærstående forlænges en række omstødelsesfrister, jf. §§ 64 
(gaver), 66 (overdreven løn), 67 (betaling af gæld), 69 (modregning), 70 
(pant), 71 (udlæg). Nærstående må efter § 79, stk. 2, og § 80, stk. 2, uan-
set god tro aflevere den berigelse, der er indvundet ved en omstødelig 
disposition. Efter § 95, stk. 2, kan skifteretten under visse omstændighe-
der nægte nærstående fortrinsret for løn. Nærstående har ikke stemmeret 
vedrørende spørgsmål om rekonstruktion, § 13 d, stk. 3, men har i øvrigt 
stemmeret som andre kreditorer. Nærstående kan ikke varetage særlige 
tillidshverv under konkursen, jf. § 238, stk. 1. Efter tinglysningslovens 
§ 47 e, stk. 1, er virksomhedspant eller fordringspant, som stilles til fordel 
for den, der er skyldnerens eller pantsætterens nærstående, uden retsvirk-
ning, jf. nærmere bet. 1459 s. 147 ff.
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En del kunne vistnok tale for at give skifteretten mulighed for at efter-
stille krav fra (økonomisk) nærstående, men § 98 åbner ikke adgang hertil 
(sml. om nægtelse af privilegium for lønkrav § 95, stk. 2). Den vej, som 
er fulgt i amerikansk og tysk retspraksis (men i øvrigt i enkeltheder ind-
byrdes meget afvigende), at nægte anerkendelse af enekapitalejerens lå-
nefordringer i et underkapitaliseret kapitalselskab, synes dels at være for 
snæver, dels at bygge på meget uskarpe kriterier, jf. om underkapitalise-
ring Bernhard Gomard og Peer Schaumburg-Müller: Kapitalselskaber 
og erhvervsdrivende fonde s. 171, sml. dog Erik Werlauff: Selskabsma-
sken s. 32 f., 73 f., 346 og 501 ff.

§ 3 Begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller 
gældssanering indgives til skifteretten på det sted, hvorfra 

skyldnerens erhvervsmæssige virksomhed udøves.
Stk. 2. Udøver skyldneren ikke erhvervsmæssig virksomhed her i 

riget, indgives begæringen til skifteretten i den retskreds, hvor han 
har sit hjemting.

Stk. 3. Er en skyldners konkursbo allerede under behandling ved 
en skifteret, indgives begæring om ny konkurs dog til denne skifteret.

1. Baggrund 3.1. Fysiske personer

2. Erhvervsværnetinget (stk. 1) 3.2. Selskaber, organisationer mv.

2.1. Erhvervsmæssig virksomhed 4. Adhæsionsværneting (stk. 3)

2.2. Udøvelsessted 5. Internationalt værneting

3. Hjemting (stk. 2) 6. Ændringer af værnetingsforholdet

Kilder: Bet. 606 s. 51 ff., bet. 1270 s. 333, bet. 1273 s. 51, bet. 1512 s. 305, L 199 FT 

2009-10 s. 80 og Insolvensprocesret s. 78 ff.

1. Baggrund

Før konkursloven var konkursværnetinget knyttet til hjemtinget, Bern-
hard Gomard: Skifteret s. 95 ff. De fleste (bortset fra gældssaneringssø-
gende), hvis boer overgår til behandling efter konkurslovens regler, driver 
imidlertid erhvervsmæssig virksomhed, og konkursbehandling foregår da 
i reglen mest hensigtsmæssigt på det sted, hvorfra virksomheden blev le-
det. Efter § 3, stk. 1, skal konkursbehandling mv. derfor nu ske i den 
retskreds, hvorfra den erhvervsmæssige virksomhed udøves. Kun subsi-
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diært, dvs. hvis der ikke kan påvises noget værneting her i landet efter stk. 
1, sker konkursen ved hjemtinget, jf. stk. 2. Behandles skyldnerens kon-
kursbo i forvejen af en skifteret, skal også den ny konkursbehandling ske 
ved denne ret, jf. stk. 3. Værneting kan ikke vedtages. Også for gældssa-
nering anføres erhvervsværnetinget som det principale, selv om disse 
skyldnere som oftest ikke driver selvstændig erhvervsvirksomhed. – Om 
retskredsinddelingen se § 108 i lov nr. 538 af 8. juni 2006. Bestemmelsen 
blev konsekvensændret ved 2010-loven.

2. Erhvervsværnetinget (stk. 1)

2.1. Erhvervsmæssig virksomhed

Ved 1996-loven blev »erhvervsvirksomhed« erstattet af »erhvervsmæssig 
virksomhed«, svarende til formuleringen af stk. 2, uden at en realitetsæn-
dring var tilsigtet, jf. bet. 1273 s. 51. En lignende formuleret regel fandtes 
i retsplejelovens § 241 a, jf. nu (uden realitetsændring) § 237 og Bernhard 
Gomard og Michael Kistrup: Civilprocessen s. 125. Erhvervsmæssig 
virksomhed er videre end næring. Det omfatter også såkaldt liberale er-
hverv: praktiserende læge, advokat osv. Mere tvivlsomt er, om det omfat-
ter kunstnerisk virksomhed, men svaret må vistnok være bekræftende. 
Virksomheden skal gå ud på økonomisk gevinst, men dette behøver ikke 
være hovedformålet. Virksomheden skal være af en vis vedvarende, re-
gelmæssig karakter; enkeltstående handler falder udenfor. Handel med 
pantebreve kan være erhvervsmæssig virksomhed, men næppe den blotte 
oppebørsel af terminsydelserne. Ejerskab og udlejning af fast ejendom er 
ikke en erhvervsmæssig virksomhed, der i sig selv danner grundlag for 
værnting, jf. U 2015.1491 og U 2017.150, men i fandt landsretten – mod-
sat skifteretten – at en skyldner, der boede og arbejdede i udlandet, havde 
konkursværneting her i landet. Han ejede to sommerhuse her i landet, der 
blev anvendt til udlejning, samt samtlige anparter i et ApS, hvori hans 
ægtefælle var direktør, og den største del af den fordring, som var grund-
lag for konkursbegæringen, stammede fra skyldnerens kaution for selska-
bets gæld.

Virksomheden må udøves for skyldnerens egen regning; det er i alt 
fald i almindelighed ikke nok, at han besidder aktiemajoriteten og er di-
rektør i et erhvervsdrivende selskab eller er medstifter deraf, jf. 
U 1984.324. Heller ikke et interessentskab, hvori skyldneren er deltager, 
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er »skyldnerens virksomhed«, jf. en forudsætning i bet. 606 s. 56. Se til-
lige U 2013.258, som fastslog, at to interessenter, der var bosat i Holland, 
og som drev landsbrugsvirksomhed i interessentskabsform her i landet, 
ikke havde konkursværneting her. Et selskab indregistreret i Liberia, der 
alene drev virksomhed gennem et anpartsselskab i København, kunne er-
klæres konkurs her, U 1982.161 H. Virksomheden behøver ikke være 
skyldnerens hovedindtægtskilde – hans hovedindtægt kan fx stamme fra 
løn eller formueafkast – men den må ikke være af rent bagatelagtig karak-
ter. Driver skyldneren flere selvstændige erhvervsvirksomheder, må vist-
nok enhver af disse kunne danne grundlag for konkursværneting; uheldi-
ge følger heraf kan afbødes ved § 5, stk. 2.

2.2. Udøvelsessted

Virksomheden må udøves fra et bestemt sted, hvorfra den ledes. Hoved-
kontoret, ikke butikken eller fabrikken er afgørende. EU-konkursforord-
ningens betegnelse »centret for skyldnerens hovedinteresser« (»centre 
des interests principaux«, »Geschäftszentrum«, »centre of main interests« 
(COMI)), jf. Rådets forordning nr. 1346/2000 art. 3, er vel noget flyden-
de, men ganske rammende, jf. (om et tidligere udkast) Mogens Munch 
U 1972B.169 ff. (s. 170). Vejledende kan være indførsel i registre eller 
telefonbog, hoved på brevpapir, stedsangivelse i korrespondance og på 
skilte, men afgørende er de faktiske forhold, hvis disse kan bevises. Dri-
ves virksomheden fra skiftende steder, må man falde tilbage på hjem-
tingsreglen i stk. 2. Selv om det som i U 1992.645, antages, at sag mod et 
selskab kan anlægges i den retskreds, hvorfra selskabet driver erhvervs-
virksomhed gennem en filial, bør konkurs dog ikke kunne dekreteres der.

Efter ordene i § 3 skulle virksomheden være under udøvelse, når kon-
kurs osv. begæres. Ganske strengt bør det næppe tages. Ikke sjældent ind-
træder konkurs under afviklingen af en erhvervsvirksomhed, og praktiske 
grunde taler for, at konkursbehandlingen sker på det sted, hvorfra virk-
somheden er blevet drevet, når konkurs kommer i rimelig tid efter stands-
ningen eller i umiddelbar forbindelse med et salg, jf. SHT 1967.303, og 
FM 2012.213. Indgiver en skyldner, hvis bo er under konkursbehandling, 
begæring om gældssanering til den skifteret, hvor boet behandles, jf. § 3, 
stk. 1, således at en gældssaneringssag vil skulle behandles efter reglerne 
om gældssanering i forbindelse med konkurs eller rekonstruktionsbe-
handling (kapitel 29), bør skifteretten formentlig som udgangspunkt anse 
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sig som rette værneting, uanset at skyldneren ikke (længere) driver er-
hvervsmæssig virksomhed, og skyldnerens hjemting, jf. § 3, stk. 2, muligt 
er et andet, jf. FM 2000.137/3, Gældssanering i 30 år s. 145 og note 2 ad 
§ 5.

Selv om skyldneren udøver erhvervsmæssig virksomhed fra et be-
stemt sted her i landet, skal skifteretten dog, senest når der skal afsiges 
konkursdekret, tage stilling til, om han også har bopæl her i landet, jf. 
note 5 og § 264.

FM 2012.213: Konkursrekvirenten sendte den 11. marts inkassobreve til selskabet og 

skyldneren, hvoraf bl.a. fremgik, at der ville blive indgivet konkursbegæring, hvis belø-

bet ikke var betalt inden 10 dage. Skyldneren gennemførte i tiden mellem opsigelsen af 

kassekreditten og indgivelsen af konkursbegæringen den 3. maj 2010 en række disposi-

tioner med henblik på at afvikle al erhvervsvirksomhed. Skyldneren afmeldte således sin 

personlige virksomhed den 31. marts 2010 og afhændede sine anparter i flere selskaber 

i april 2010, ligesom han i april udtrådte som direktør og bestyrelsesmedlem i selska-

berne. En stor del af anparterne blev overdraget til hans ægtefælle. En række af selska-

berne fik hjemstedsadresse hos skyldneren. Højesteret fandt, at skyldneren ikke havde 

godtgjort et sådant ophør pr. 3. maj 2010 af sin erhvervsmæssige virksomhed, at betin-

gelsen for værneting efter § 3, stk. 1, ikke var opfyldt. Konkursbegæringen mod skyld-

neren kunne derfor behandles i Danmark. SHT 1967.303: Ved konkursbegæringens ind-

givelse henstod det uafklaret, om forudsætningerne (overtagelse af lejemål) for et salg af 

forretningen, der var sket 1-2 måneder i forvejen, ville blive opfyldt. (Kendelsens be-

grundelse var næppe holdbar efter dagældende ret, se Mogens Munch: Tillæg til kon-

kursloven s. 173 f.).

3. Hjemting (stk. 2)

Bestemmelsen får kun betydning for behandlingsstedet, hvor der ikke er 
værneting efter stk. 1. Det følger uden videre af bestemmelsens formule-
ring, at et undtagelsesværneting ikke kan tillægges betydning, jf. også FM 
1998.180/3.

3.1. Fysiske personer har hjemting, hvor de bor eller i mangel af bopæl 
opholder sig eller tidligere har boet eller opholdt sig, jf. retsplejelovens 
§ 235, Bernhard Gomard og Michael Kistrup: Civilprocessen s. 115 ff., 
Michael Kistrup i Kommenteret Retsplejelov Bind I s. 522 ff. samt 
U 1928.941/2, U 1958.279 H og U 1976.212 (sidst kendte bopæl – anført 
under 5). Folkeregistertilførsel er vejledende, jf. U 1974.572, men ikke 
afgørende, hvor andet oplyses, jf. U 1967.182, U 1979.651, U 2011.8 og 
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U 2012.2786. Længerevarende rejser udelukker ikke, at bopæl i form af 
fx lejlighed med indbo er opretholdt, når den pågældende formodes at 
ville vende tilbage inden for en overskuelig fremtid. Dobbeltbopæl og 
deraf følgende fri valgret mellem to retskredse kan forekomme, jf. 
VLT 1954.281. Kortvarige ferie- og weekend-ophold i sommerhus giver 
ikke bopæl. Ophold i fængsel eller på psykiatrisk hospital skaber kun 
bopæl, hvis den hidtidige bopæl må anses opgivet, jf. U 1923.967. Sml. 
U 1965.339 (87-årig på hvilehjem) og U 1967.182, hvor den fængslede 
havde boet nogle uger nogen tid forinden på en ejendom, som hans forlo-
vede havde købt angivelig for hans penge, men hvor han ikke ansås at 
have bopæl. Hotelværelse vil vistnok kun blive anset for bopæl, hvis det 
sandsynliggøres, at der er tilsigtet en måske årelang forbliven på stedet, 
og ingen anden bopæl er opretholdt (men kan i mangel af bopæl give 
hjemting som opholdssted). Er opholdssted (eller bopæl) uoplyst, er sidst 
kendte bopæl og sidst kendte opholdssted sideordnede, jf. U 1966.245 H 
(kommenteret af J. Trolle U 1966B.251).

3.2. Selskaber, organisationer mv.

Efter retsplejelovens § 238 har selskaber, foreninger, private institutioner 
og andre sammenslutninger, der kan optræde som part i retssager, hjem-
ting i den retskreds, hvor hovedkontoret ligger. Reglen omfatter foruden 
aktie- og anpartsselskaber og fonde formentlig også interessentskaber. 
Kan intet hovedkontor oplyses, haves hjemting, hvor et af bestyrelsens 
eller direktionens medlemmer har bopæl. Se om reglen Michael Kistrup i 
Kommenteret Retsplejelov Bind I s. 527 ff. og Bernhard Gomard og Mi-
chael Kistrup: Civilprocessen s. 122 ff. Ansvarlige interessentskaber kan 
i almindelighed ikke selvstændigt erklæres konkurs, men alle ansvarlige 
interessenter må erklæres konkurs, jf. nærmere § 17 note 2. I så fald be-
handles selskabets bo af praktiske grunde som et særligt bo, jf. U 1954.1 H 
og Konkursret s. 26. Undertiden vil det kunne være praktisk at samle alle 
interessenternes boer ved én skifteret, men dette må da ske i medfør af 
§ 5, stk. 2. Gældssanering kan kun opnås af fysiske personer.

U 1954.1 H (TfR 1954.319, bogudgaven s. 118): Et interessentskab, der var hjemmehø-

rende i Roskilde, var taget under konkursbehandling af Sø- og Handelsretten, der be-

handlede 3 af de 4 interessenters boer, mens den 4. var erklæret konkurs i Holbæk. – Jf. 

U 1895.228 med note. ØLK XIII 88/1975: Et aktieselskab, der var optaget i aktiesel-

skabsregisteret med hjemsted i Rødovre, antoges ikke at have noget hovedkontor, men 
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