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Kapitel 1

Insolvensproceslovgivningen

1. Oversigt

Konkurslovens processuelle regler kan groft sagt deles i tre grupper: 1) de 
egentligt insolvensprocessuelle, 2) de, der vedrører spørgsmål, der er fæl-
les for skifteretterne og de øvrige domstole, og 3) de, der vedrører skifte-
rettens behandling af tvister. 

De egentligt insolvensprocessuelle regler vedrører blandt andet skifte-
rettens behandling af begæringer om rekonstruktionsbehandling, konkurs 
og gældssanering samt afgørelser i forbindelse hermed – om indledning 
af rekonstruktionsbehandling, afsigelse af konkursdekretet og afgørelser 
om konkurskarantæne samt indledning af gældssaneringssag og kendelse 
om gældssanering – samt om de særlige spørgsmål, der opstår som følge 
af det skyldnerskifte, der finder sted ved etableringen af et konkursbo – 
bostyrets struktur, boets stilling i retssager, som verserede ved konkursens 
indtræden, eller som anlægges af eller mod boet, og tilsynet med frem-
driften i bobehandlingen samt dennes afslutning, herunder fastsættelse af 
vederlag til de professionelt medvirkende. De regler, der vedrører spørgs-
mål, der er fælles for skifteretterne og de øvrige domstole, indeholder en 
regulering af blandt andet spørgsmålet om offentlighed af retsmøder i 
skifteretten og skifterettens adgang til at udsætte behandlingen af kon-
kursbegæringer, som på visse punkter adskiller sig fra den tilsvarende 
regulering i retsplejeloven, mens de regler, der vedrører skifterettens be-
handling af tvister, stort set alene består i en henvisning til, at »[b]ehand-
lingen af tvister foregår efter retsplejelovens regler om borgerlige sager 
med de ændringer, som følger af forholdets natur«, jf. konkurslovens 
§ 243. 

De egentligt insolvensprocessuelle regler omtales i afsnit 2 nedenfor, 
mens der i afsnit 3 knyttes nogle bemærkninger til konkurslovens sær-
skilte regulering af spørgsmål, som også opstår for de øvrige domstole, og 
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i afsnit 4 til sammenkoblingen mellem retsplejelovens regler om borger-
lige sager og skifterettens behandling af tvister.

2. De egentligt insolvensprocessuelle regler

Konkurslovens processuelle regler falder i tre grupper: De, der vedrører 
rekonstruktionsbehandling, de, der vedrører konkursbehandling, herun-
der konkurskarantæne, og endelig de, der vedrører behandlingen af begæ-
ringer og sager om gældssanering.1 Rygraden i konkurslovens proces-
suelle regler udgøres af reglerne om konkursbehandling, der i deres struk-
tur i det væsentlige stammer fra konkurslovens gennemførelse som lov nr. 
298 af 8. juni 1977, der bygger på Konkurslovudvalgets bet. nr. 606/1971 
(i det følgende bet. 606). Ved konkursloven skete der navnlig en styrkelse 
af kurators stilling og en modsvarende tilbagetrækning af skifterettens 
position som aktiv deltager i selve bobehandlingen. 

Efter at Folketinget den 30. maj 1985 havde vedtaget en beslutning, 
hvorved regeringen blev opfordret til at fremsætte lovforslag om blandt 
andet konkurskarantæne og om fastsættelse af kuratorsalærer efter en 
konkret bedømmelse, nedsatte Justitsministeriet den 30. april 1986 et ud-
valg med den opgave at overveje mulige ændringer af konkurslovgivnin-
gen. Udvalget afgav i 1986 en delbetænkning, nr. 1086 om Kuratorsalæ-
rer (i det følgende bet. 1086). På grundlag af folketingsbeslutningen og 
betænkningen blev der ved lov nr. 384 af 10. juni 1987 gennemført æn-
dringer i §§ 27, 107, 110, 114, 238 og 239. 

Ved lov nr. 215 af 10. april 1991 blev der – foranlediget af, at der i 
Folketinget var rejst spørgsmål om lovhjemmel til at iværksætte post-
spærring over for skyldneren – som §§ 104 a-104 d gennemført regler, 
som tilvejebragte en udtrykkelig hjemmel til den langvarige skifterets-
praksis for postspærring i forbindelse med påbegyndelsen af en konkurs-
behandling.

1986-udvalget afgav i 1994 betænkning nr. 1273 om Rationalisering 
og modernisering af konkursbehandlingen (i det følgende bet. 1273). Be-
tænkningen indeholdt især et udkast til et nyt bobehandlingssystem, som 
navnlig dels afskaffede den midlertidige bestyrer som legal figur og kom-

1. Reglerne om gældssanering behandles ikke i det følgende. Herom henvises til Gælds-
sanering – status 2019.
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bineret hermed styrkede kurators position yderligere, dels fortsatte den 
udvikling, at skifteretten skulle trækkes bort fra involvering i selve bobe-
handlingen, og tildelte den en rolle som principielt udelukkende tvistløs-
ningsorgan. Styrkelsen af kurators position havde kreditorernes empirisk 
meget sikre aversion mod at udnytte deres beføjelser som grundlag, og 
retrospektivt kan det derfor forekomme ejendommeligt, at tilsynet med 
kurator nu fuldt ud blev lagt i hænderne på de selvsamme kreditorer, i den 
forstand at skifteretten ikke længere skulle udøve noget tilsyn med kura-
tor af egen drift, men alene efter henvendelse fra en kreditor. Optimismen 
med hensyn til kreditorernes lyst til at beskæftige sig med behandlingen 
af deres for længst fallerede skyldners konkursbo skulle da også vise sig 
at lide et afgørende skibbrud, jf. nedenfor om 2007-reglerne om hurtigere 
behandling af konkursboer.

1986-udvalgets sekretariat afgav ligeledes i 1994 et Ideoplæg vedrø-
rende rekonstruktion af insolvente virksomheder, som dog ikke førte til 
lovgivningsinitiativ. Spørgsmålet om rekonstruktion af kriseramte virk-
somheder blev imidlertid taget op af det Konkursråd, som blev nedsat i 
2001. 

Ved lov nr. 215 af 31. marts 2004 og lov nr. 554 af 24. juni 2005 skete 
der redaktionelle justeringer og konsekvensændringer i reglerne om of-
fentlighed om konkursbegæringer (jf. nærmere afsnit 3 nedenfor) samt 
om advokatbeskikkelse og fri proces.

I 2006 afgav Konkursrådet betænkning nr. 1484 om Hurtigere behand-
ling af konkursboer (i det følgende bet. 1484). Betænkningen var foranle-
diget af Globaliseringsrådets arbejde med at udarbejde en strategi for at 
opnå flere vækstiværksættere. Som led i arbejdet med betænkningen fore-
tog Konkursrådet en stikprøveundersøgelse af behandlingstiden for nogle 
udvalgte boer ved flere skifteretter. Denne undersøgelse viste dels, at bo-
behandlingen ikke i alle tilfælde foregik med den effektivitet, som er øn-
skelig, dels at 1996-ændringerne tilsyneladende – utilsigtet – havde efter-
ladt et tomrum med hensyn til tilsynet med kuratorernes arbejde med at 
fremme bobehandlingen. I sit lovudkast foreslog Konkursrådet derfor ud 
over en række justeringer (opstramninger) af gældende frister en genind-
førelse og skærpelse af skifterettens tilsyn. Rådets lovudkast blev gen-
nemført som lov nr. 396 af 30. april 2007. Med disse regler fandt den 
forståelse af domstolenes rolle og selvstændige ansvar for fremdriften i 
behandlingen af deres sager, som for de øvrige domstole var kommet til 
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udtryk med lov nr. 414 af 10. juni 1997 (i kølvandet på Menneskerettig-
hedsdomstolens dom af 8. februar 1996 over Danmark i blødersagen), 
med 10 års forskydning vej til retsgrundlaget for skifteretternes arbejde. 

I december 2009 afgav Konkursrådet betænkning nr. 1512 om Rekon-
struktion mv. (i det følgende bet. 1512). Betænkningens lovudkast blev 
med en række justeringer ført ud i livet som lov nr. 718 af 25. juni 2010 (i 
det følgende 2010-loven), der som §§ 10-15 b gennemførte et nyt, samlet 
regelsæt om rekonstruktionsbehandling. Reglerne herom afløste reglerne 
om anmeldt betalingsstandsning og om tvangsakkord, der ved samme lej-
lighed blev ophævet. Formålet med reglerne, der trådte i kraft den 1. april 
2011, er at forbedre mulighederne for, at virksomheder, der principielt er 
levedygtige, men som midlertidigt er insolvente, kan videreføres. Gen-
nem deres fokus på virksomheden frem for skyldneren markerer reglerne 
et principielt paradigmeskifte i dansk insolvenslovgivning. Ved loven 
blev en række af konkurslovens bestemmelser i øvrigt justeret.

Konkursrådet afgav i marts 2011 betænkning nr. 1525 om Konkurska-
rantæne (i det følgende bet. 1525), hvori rådet anbefalede, at der – til dels 
efter norsk forbillede – indføres regler om konkurskarantæne, dvs. en ad-
gang til, at skifteretten kan forbyde personer, der i forbindelse med ledel-
sen af en virksomhed, der er taget under konkursbehandling, har udvist 
groft uforsvarlig forretningsførelse, at drive virksomhed (med begrænset 
ansvar eller efter omstændighederne også i personligt regi) i en periode på 
i almindelighed 3 år. Betænkningens udkast blev med i hovedsagen re-
daktionelle justeringer gennemført som lov nr. 429 af 1. maj 2013 (i det 
følgende 2013-loven). Ved bkg. nr. 1403 af 13. december 2013 blev reg-
lerne sat i kraft med virkning fra den 1. januar 2014.2 

Behandlingen af sager om konkurskarantæne har på kort tid udviklet 
sig til at udgøre en betydelig del af skifteretternes arbejde, og det fremgik 
i februar 2019 af dagspressen, at mere end 2.500 personer var blevet på-
lagt karantæne Dette er for en umiddelbar betragtning overraskende. I bet. 
1525 s. 20 anslog Konkursrådet, at domstolene ville skulle behandle i 
størrelsesordenen 150-250 sager om året, hvilket skøn ikke blev justeret i 
L 131 FT 2012-13, jf. s. 23 f., hvis estimat af statens samlede bruttomer-

2. Sager om tvangsopløsning af selskaber hænger i betydeligt omfang sammen med sager 
om konkurs, og mange sager om konkurskarantæne har deres udspring i sager om 
tvangsopløsning. Der henvises til nedenfor i kapitel 13.
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udgifter ved en gennemførelse af forslaget ikke angiver noget om det for-
ventede antal sager. Man må imidlertid bemærke sig, at Konkursrådet, jf. 
bet. 1525 s. 94, anbefalede, at konkurskarantæne som udgangspunkt kun 
skulle kunne pålægges, hvis den groft uforsvarlige adfærd udgjorde en 
(objektiv) overtrædelse af straffeloven, hvilket selvsagt har ligget til 
grund for rådets skøn over den forventelige sagsmængde, mens Justitsmi-
nisteriet fandt, at også »meget grove overtrædelser af særlovgivningen« 
burde kunne udløse karantæne. Det kan således, som det også fremgår af 
fremstillingen i kapitel 11 nedenfor, konstateres, at overtrædelser af bog-
førings- samt skatte- og afgiftslovgivningen er en del af grundlaget for 
pålæg af karantæne i en meget betydelig del af sagerne.

Konkursrådet afgav endvidere i april 2015 betænkning nr. 1555 (i det 
følgende bet. 1555) om ansattes retsstilling under insolvensbehandling 
med forslag til justeringer i reglerne om rekonstruktionsbehandling og en 
gennemgribende reform af lønprivilegiet, herunder af de processuelle 
regler, der står i forbindelse hermed. Betænkningen har ikke ført til lov-
givningsinitiativ.

I marts 2019 afgav Retsplejerådet som led i sin generelle gennemgang 
af den civile retspleje betænkning nr. 1572 (i det følgende bet. 1572) om 
revision af retsafgiftsloven. Betænkningen har ikke ført til lovgivningsini-
tiativ.

På grundlag af et forslag fra EU-Kommissionen af 22. november 2016 
har Europa-Parlamentet og Rådet vedtaget direktiv (EU) 2019/1023 af 
20. juni 2019 om rammer for forebyggende rekonstruktion, gældssane-
ring og udelukkelse og om foranstaltninger med henblik på mere effektive 
procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og 
om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 (rekonstruktions- og insolvensdi-
rektivet). Direktivet overlader medlemsstaterne en række valgmuligheder 
i forbindelse med gennemførelsen, der skal være sket den 20. juni 2021. 
Justitsministeren har bedt Konkursrådet om at overveje, hvordan direkti-
vet, der er vedtaget med hjemmel i reglerne om det indre marked, og som 
derfor ikke er omfattet af Danmarks forbehold over for samarbejdet om 
retlige og indre anliggender, bør gennemføres i dansk ret.3

3. Se hertil Line Herman Langkær i U 2019B.357 ff.: EU’s nye rekonstruktionsprocedu-
re: Status quo eller paradigmeskift i dansk rekonstruktionsret?
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3.  Konkurslovens regulering af spørgsmål, der også opstår for 
øvrige domstole

Reglerne om retsmøders offentlighed fremgår, for så vidt angår civile sa-
ger, af retsplejelovens §§ 28 a-29 og 29 b-29 e. Efter disse regler er rets-
møder offentlige, medmindre andet er bestemt ved lov eller i medfør af 
lov. Møder, der afholdes i skifteretten til behandling af en tvist, må anses 
for retsmøder, men Retsplejerådet anfører i bet. 1427/2004, Reform af 
den civile retspleje II – Offentlighed i civile sager og straffesager (i det 
følgende bet. 1427) s. 58, at det er usikkert, i hvilket omfang andre møder 
i skifteretten er retsmøder i retsplejelovens forstand. 

Efter konkurslovens § 9, stk. 3, er der adgang til aktindsigt efter de 
almindelige regler i retsplejelovens kapitel 3 a, når en konkursbegæring 
indgivet af en kreditor har været fremlagt i »et offentligt retsmøde«. Det 
har vistnok traditionelt været en almindelig antagelse blandt skifterets-
praktikere, at møder, der afholdes, inden der eventuelt afsiges et konkurs-
dekret, efter deres art er ikke-offentlige retsmøder, selvom dette ikke 
fremgår af retsbogen. Dette harmonerer også med retsplejelovens § 339 a, 
som udtrykkeligt foreskriver, at retsmøder under forberedelsen af en civil 
retssag holdes for lukkede døre. Det har derfor været fast praksis, at skif-
teretten afviser at besvare et spørgsmål om, hvorvidt der er indgivet kon-
kursbegæring mod en navngivet skyldner, også efter at der har været af-
holdt møde til behandling af begæringen. Denne antagelse og praksis 
forekommer velbegrundet, men det hjemmelsmæssige grundlag forekom-
mer spinkelt.4 Med den interesse, offentligheden nu til dags udviser for 
konkurssager, er det imidlertid under alle omstændigheder uheldigt, at et 
så praktisk vigtigt spørgsmål ikke er blevet udtrykkeligt reguleret, når det 
dog i nyere tid har været bragt på bane.5 

Bestemmelsen i konkurslovens § 24 gav i sin oprindelige affattelse 
skifteretten adgang til at udsætte behandlingen af en konkursbegæring på 
grundlag af en skønsmæssig vurdering af udsigten til, at det ville kunne 

4. U 2019.3567 Ø har nu (i en sag om aktindsigt efter afsigelsen af konkursdekret) fast-
slået, at møder til behandling af en konkursbegæring er retsmøder, der som udgangs-
punkt er offentlige. Afgørelsen omtales nærmere i kapitel 3 afsnit 3 nedenfor.

5. Se hertil Lars Lindencrone Petersen i U 2011B.352 ff.: Er skifteforvaltningen nu også 
en del af den egentlige retspleje? Spørgsmålet behandles nærmere i kapitel 3 afsnit 3 
nedenfor.
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lykkes skyldneren at etablere en kreditorordning til afværgelse af kon-
kurs. Bestemmelsen stod (med redaktionelle justeringer i forbindelse med 
lov nr. 187 af 9. maj 1984, som foretog en række ændringer i reglerne om 
anmeldt betalingsstandsning) uændret fra konkurslovens ikrafttræden, og 
indtil bestemmelsen i forbindelse med reglerne om rekonstruktionsbe-
handling blev radikalt ændret. Det var også før konkursloven antaget, at 
bestemmelsen (og dens pendant i 1852-lovens § 48 a) ikke var udtøm-
mende, og med 1984-loven blev det hjemmelsmæssige grundlag for den-
ne antagelse bragt på plads gennem indføjelsen af § 23 a. Retspraksis har 
imidlertid i tidens løb draget forskellige konsekvenser af, at skifteretten 
har meddelt udsættelse med behandlingen af en konkursbegæring, ud 
over hvad hjemmelsgrundlaget kunne bære. Tvister om, hvorvidt kon-
kursbetingelserne er opfyldt, er i de senere år blevet både mere alminde-
ligt forekommende og tungere, ligesom de virksomheder, som begærin-
gerne rettes imod, i mange tilfælde er langt større og mere komplicerede, 
end man havde for øje ved gennemførelsen af konkursloven. Disse for-
hold nødvendiggør hyppigere og længere udsættelser, end der tidligere 
var behov for. Henset til at retspraksis har fastslået, at skifteretten ikke 
kan udsætte behandlingen af en konkursbegæring med henvisning til rets-
plejelovens § 345,6 forekommer det, at både skifteretterne og parterne har 
et temmelig udtalt behov for, at hjemmelsgrundlaget for nødvendige og 
fuldt legitime udsættelser bliver præciseret. 

4.  Koblingen mellem retsplejelovens regler om borgerlige sager og 
skifterettens behandling af tvister

På samme måde som det gælder for anden lovgivning, er det tempo, hvori 
retsplejelovens regler om behandling af borgerlige sager ændres, blevet 
stadig mere opskruet. Ændringerne vedrører dels procesteknisk betonede 
forhold, såsom smidiggørelse af sagsbehandlingen mv., dels mere funda-
mentalt prægede forhold, såsom forholdet til Den Europæiske Menneske-
rettighedskonvention og regler om begrænsning i adgangen til at appel-
lere trufne afgørelser. Da skifteretterne er en del af de almindelige dom-
stole, og da som nævnt deres behandling af tvister foregår efter retspleje-
lovens regler om borgerlige sager med de ændringer, som følger af 

6. Jf. U 1998.1475 V.
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forholdets natur, kunne man muligt antage, at justeringer af retsplejelo-
vens regler enten ville afspejle sig i, at der også blev foretaget ændringer 
i konkursloven, eller at de dog ville være ledsaget af nogle bemærkninger 
om, hvilke modifikationer »forholdets natur« ville tillade skifteretterne at 
foretage i deres sagsbehandling. Ejendommeligt nok er dette imidlertid 
kun i meget begrænset omfang tilfældet.7 Det siger sig selv, at den kobling 
til retsplejelovens regler, som konkurslovens § 243 rummer, på denne 
måde sættes under et stærkt – og stigende – pres med risiko for usikker-
hed i retsanvendelsen til følge.

7. Jf. Lars Lindencrone Petersen i U 2011B.352 ff.: Er skifteforvaltningen nu også en del 
af den egentlige retspleje?
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Kapitel 2

Rekonstruktionsbehandling

1. Indledning

Ved lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskel-
lige andre love blev der vedtaget regler om rekonstruktionsbehandling i 
skifterettens regi. Loven trådte i kraft den 1. april 2011. Samtidig blev 
reglerne om anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord ophævet. Lo-
ven bygger på bet. 1512 og lovforslag nr. L 199 FT 2009-10, der indehol-
der en række tilføjelser og justeringer i forhold til betænkningens lovud-
kast, ligesom der i forbindelse med Folketingets behandling blev foreta-
get mindre justeringer, jf. nærmere Retsudvalgets betænkning af 27. maj 
2010.1

2. Krav til begæringen

En rekonstruktionsbehandling indledes ved, at der indsendes en begæring 
herom til skifteretten.2 Den dag, hvor skifteretten modtager en sådan be-
gæring, bliver fristdag, jf.§ 1, stk. 1, nr. 1, jf. om fastlæggelsen af denne 
nærmere i kapitel 3 afsnit 1.1 nedenfor.

1. Se hertil Jens Paulsen: 5 år med rekonstruktionsbehandling i ET 2017.23, som kritise-
rer nogle af de gældende regler. Reglerne er i øvrigt på ny i støbeskeen, idet EU-direk-
tiv (EU) 2019/1023 af 20. juni 2019 om rammer for forebyggende rekonstruktion, 
gældssanering og udelukkelse og om foranstaltninger med henblik på mere effektive 
procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring 
af direktiv (EU) 2017/1132 (rekonstruktions- og insolvensdirektivet) skal gennemføres 
i dansk ret. Fristen herfor er den 20. juni 2021. Se hertil Line Herman Langkær i 
U 2019B.357 ff.: EU’s nye rekonstruktionsprocedure: Status quo eller paradigmeskift 
i dansk rekonstruktionsret? 

2. Værnetinget bestemmes efter de almindelige regler i §§ 3 og 4, ligesom der er mulighed 
for henvisning efter § 5. Se om kompetence ved konkursbegæringer i kapitel 3 afsnit 1.3.
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Både skyldneren og en kreditor kan indlevere en begæring om rekon-
struktionsbehandling, jf. § 11, stk. 1.3 Det gælder også skyldnerens an-
satte, dog kun hvis de har et ubetalt tilgodehavende.4 Foreligger der flere 
begæringer om rekonstruktionsbehandling, finder reglerne i § 21, stk. 1 
og 2, anvendelse.5 Om, hvem der har kompetence til at indlevere en begæ-
ring på vegne af et kapitalselskab mv., jf. kapitel 3 afsnit 1.2.3.1 nedenfor.

Der kan gennemføres rekonstruktion af – og derfor indledes rekon-
struktionsbehandling for – såvel fysiske som juridiske personer. Det er i 
alle tilfælde en grundbetingelse, at skyldneren er insolvent, dvs. at han 
ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og at 
betalingsudygtigheden ikke blot er forbigående, jf. § 17, stk. 2. Hvis be-
gæringen hidrører fra eller er tiltrådt af skyldneren, vil der være en for-
modning for, at denne betingelse er opfyldt, jf. herved § 18. I andre til-
fælde, dvs. hvis en kreditorbegæring ikke er tiltrådt af skyldneren, skal 
skifteretten på sædvanlig måde foretage en prøvelse af, om der er en for-
dring, og om insolvensbetingelsen er opfyldt.6 Kreditor må endvidere 
have en individuel, væsentlig interesse i rekonstruktionsbehandling, jf. 
henvisningen i § 11, stk. 1, 2. pkt., til § 20.7 Er de anførte betingelser for 
rekonstruktionsbehandling ikke opfyldt, er retsfølgen, at begæringen ikke 
tages til følge.8 Skifteretten skal derimod ikke i forbindelse med beslut-
ningen om at indlede rekonstruktionsbehandling tage stilling til, om en 

3. Adgangen tilkommer også en likvidator – både hvor et selskab er under frivillig likvi-
dation og under tvangsopløsning, jf. selskabslovens § 233, stk. 1, og stk. 3, 1. pkt., og 
der kan tilmed være en pligt til at undersøge mulighederne som alternativ til en kon-
kurs, jf. § 233, stk. 2 – ligesom skifteretten af egen drift kan træffe afgørelse om rekon-
struktionsbehandling, jf. § 233, stk. 3, 2. pkt. Reglerne i selskabsloven er indføjet i 
forbindelse med Justitsministeriets behandling af lovforslaget og fremgår af 2010-lo-
vens § 20.

4. Da indledt rekonstruktionsbehandling ikke er blandt de begivenheder, som udløser 
LG’s hæftelse for restancer, jf. LG-lovens § 1, stk. 1, vil det relevante skridt dog fortsat 
være, at lønmodtageren (eller dennes faglige organisation) indgiver konkursbegæring. 
LG dækker derimod efter LG-lovens § 1, stk. 1, nr. 4, løbende løn under rekonstrukti-
onsbehandlingen.

5. Dette indebærer, at skifteretten bestemmer, hvilken af begæringerne der skal behandles 
først, men dette valg er uden betydning for fristdagen, jf. nærmere kapitel 3 afsnit 1.1.

6. Jf. L 199 FT 2009-10 s. 84.
7. Jf. om kravet om individuel, væsentlig interesse nedenfor i kapitel 4 afsnit 1.2.5.
8. Se om den tilsvarende sondring mellem formalitets- og realitetsspørgsmål og retsføl-

gerne »afvisning« ctr. »ikke til følge« i relation til konkursbegæringer i kapitel 4 afsnit 
1.1.
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rekonstruktionsbehandling har udsigt til succes.9 Begæringen vil typisk 
heller ikke indeholde oplysninger, navnlig om gældens oprindelse, som 
gør det muligt for skifteretten at skønne over, om der til sin tid vil være 
grundlag for at nægte at stadfæste et vedtaget rekonstruktionsforslag, 
fordi sagen ikke er omfattet af rekonstruktionsreglernes anvendelsesom-
råde, jf. nærmere afsnit 9.4 nedenfor. 

Der stilles en række krav til den begæring om rekonstruktionsbehand-
ling, som skifteretten modtager. Disse er for en stor dels vedkommende 
identiske med dem, som stilles til konkursbegæringer. Da antallet af kon-
kursbegæringer er langt større end antallet af begæringer om rekonstruk-
tionsbehandling, behandles disse fælles krav i tilknytning til omtalen af 
konkursbegæringer i kapitel 3 afsnit 1.2 nedenfor.

Der stilles endvidere en række formelle krav til indholdet af en begæ-
ring om rekonstruktionsbehandling, og overholdes disse ikke, er denne 
uden virkning, jf. nærmere § 11, stk. 2. Begæringen skal således inde-
holde forslag til beskikkelse af en eller flere rekonstruktører og en regn-
skabskyndig tillidsmand samt en erklæring fra de pågældende om, at de 
er villige hertil og opfylder betingelserne i § 238.10 Er disse krav ikke 
opfyldt, vil skifteretten straks af egen drift afvise begæringen, som derfor 
ikke har etableret en fristdag. 

Mens fristdagsvirkningerne – herunder forankring af omstødelsesfri-
sterne og aktivering af omstødelsesreglen i § 72, stk. 1 og 2 – er knyttet til 

 9. § 15, stk. 1, nr. 4, om skifterettens adgang til at bestemme, at en rekonstruktionsbe-
handling skal ophøre, hvis den synes udsigtsløs, finder først anvendelse, efter at rekon-
struktionsbehandlingen er indledt. Spørgsmålet kan dog aktualiseres meget hurtigt, 
hvis en konkursbegæring er blevet udsat i medfør af § 24. Konkursrekvirenten må da 
på et hvilket som helst tidspunkt efter indledningen kunne rejse spørgsmål om at brin-
ge rekonstruktionsbehandlingen til ophør som udsigtsløs, jf. nærmere nedenfor i afsnit 
3.4.

10. Der henvises til de almindelige habilitetskrav, men efter § 238, stk. 5, må tillidsmanden 
(eller nogen i hans firma) tillige ikke have været revisor eller forretningsmæssig rådgi-
ver for skyldneren i to år forud for rekonstruktionsbehandlingens indledning, ligesom 
der stilles begrænsninger i hans (og firmaets) mulighed for at påtage sig hverv for 
skyldneren. Der bør som udgangspunkt kun beskikkes én rekonstruktør, og inhabilitet 
hos den, der er bragt i forslag, som følge af for tæt rådgivning, bør ikke afhjælpes, ved 
at der beskikkes en yderligere rekonstruktør, jf. L 199 FT 2009-10 s. 34. Den omstæn-
dighed, at skyldnerens advokat tidligere har modtaget honorar, bør i almindelighed 
ikke føre til, at han er inhabil som rekonstruktør, idet spørgsmålet om omstødeligheden 
heraf må afgøres af de stemmeberettigede fordringshavere efter §§ 12 j og 12 k, jf. 
ØLK B-279-17.
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den dato, hvor skifteretten modtager begæringen om rekonstruktionsbe-
handling, er andre centrale virkninger – »låsning« af processen efter § 11, 
stk. 6 (hvorefter begæringen om rekonstruktionsbehandling ikke kan til-
bagekaldes efter indledningen), udelukkelse af omstødelse efter § 72, stk. 
3, og muligheden for at stifte gæld med konkursfortrinsstilling efter § 94, 
nr. 2 – knyttet til, at skifteretten har indledt rekonstruktionsbehandlingen 
og i forbindelse hermed har beskikket en rekonstruktør. Det er derfor af 
væsentlig betydning, hvorledes skifteretten bør forholde sig i de tilfælde, 
hvor rekonstruktionsbehandlingen ikke kan indledes straks ved modtagel-
sen af begæringen, men hvor skifteretten efter § 8 har meddelt frist til at 
komplettere begæringen.11 Hverken loven eller motiverne tager stilling 
hertil. Navnlig § 11, stk. 6, taler for, at skifteretten først indleder rekon-
struktionsbehandlingen, når der er sikkerhed for, at betingelserne herfor 
er opfyldt. § 11, stk. 3 og 4, indeholder ganske vist – ligesom den tidli-
gere § 11, stk. 1, om beskikkelse af tilsyn under anmeldt betalingsstands-
ning – et krav om, at rekonstruktion skal indledes »straks«, men netop 
fordi retsvirkningerne nu er knyttet til indledningen, er der ikke længere 
helt det samme behov for at påbegynde rekonstruktionsforløbet, før det er 
fastslået, at alle betingelser er opfyldt. De anførte bestemmelser skal der-
for læses i betydningen »straks når alle betingelser er opfyldt«.12 

11. Et tilsvarende spørgsmål opstår i de tilfælde, hvor begæringen hidrører fra en kreditor 
og ikke er tiltrådt af skyldneren. I disse tilfælde ligger det imidlertid klart, at det ikke 
kan komme på tale at indlede rekonstruktionsbehandlingen, før der har været afholdt 
retsmøde i skifteretten.

12. Af bet. 983 s. 13 fremgår om ordet »straks« i den tidligere § 11, stk. 1, og hvor udvalget 
overvejede, om beskikkelsen skulle ske straks ved anmeldelsen eller i forbindelse med 
et senere kreditormøde, at det var nødvendigt at anvende det tidligste tidspunkt, »idet 
man ellers vil risikere, at virksomheden hindres i normal drift«. Det reelle problem 
handler om, at de krav, der stiftes i mellemperioden, dvs. i perioden fra rekonstrukti-
onsbegæringens modtagelse og frem til det tidspunkt, hvor rekonstruktionsbehandlin-
gen indledes, i sagens natur ikke er stiftet med samtykke fra rekonstruktøren, der jo 
først beskikkes ved indledningen, hvorfor sådanne krav ikke kan tillægges § 94-status, 
men må henvises til § 97. Skifteretten bør derfor træffe bestemmelse om at indlede 
rekonstruktionsbehandlingen hurtigst muligt efter at have modtaget begæringen, idet 
der ellers kan opstå en række problemer, hvilket tidligere (inden det i 1984 blev obli-
gatorisk at beskikke tilsyn under en anmeldt betalingsstandsning) havde givet anled-
ning til kritik, jf. henvisningen i bet. 983 til Kim Ulrich i U 1983B.66 ff.: Kan tilsyn 
beskikket efter konkurslovens § 13 skabe massekrav med tilbagevirkende kraft? For-
handling om tvangsakkord efter de tidligere gældende regler blev heller ikke åbnet, før 
alle betingelser var opfyldt. Den her anførte forståelse synes også forudsat i bet. 1512 
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Rekonstruktionsbehandling er endvidere betinget af sikkerhedsstillel-
se efter § 11 a, stk. 7, og i visse tilfælde efter § 11 a, stk. 4.13 Behandles 
sagen uden et møde med skyldneren og kreditor, må skifteretten efter § 8 
kunne fastsætte en frist til at stille sikkerheden, hvis spørgsmålet ikke al-
lerede er afklaret i forbindelse med begæringen. Også i denne situation 
må indledning afvente, at der er sikkerhed for, at samtlige betingelser er 
opfyldt, dvs. at sikkerheden er stillet.14 Opfyldes kravet ikke inden for 
fristen, afvises begæringen,15 jf. herved også U 2012.885 H, Baltic Bio 
Power A/S, men den bevarer dog sin fristdagsvirkning i relation til en ef-
terfølgende begæring, jf. § 1, stk. 2. Skal der afholdes et møde med skyld-
neren og kreditor, hvor begæringen realitetsbehandles, skal sikkerheden 
stilles senest på dette møde, hvis sagen skal fremmes.16 Er eller bliver 
sikkerheden derfor ikke stillet på mødet, afvises rekonstruktionsbegærin-
gen, men således at fristdagsvirkning i relation til senere rettidige begæ-
ringer, jf. § 1, stk. 2, bevares. Sikkerheden skal ikke indbetales til skifte-
retten, men skal i første omgang stilles over for rekonstruktøren. Sikker-
heden kan fx bestå i en indeståelse eller stilles i form af kontante midler. 
Rekonstruktøren kan derimod ikke frafalde sikkerhedsstillelse, da det 
ikke nødvendigvis er givet, at denne senere bliver kurator, og da rekon-
struktøren også kan udskiftes i medfør af § 11 g.17

Ved indgivelse af en begæring om rekonstruktionsbehandling skal der 
betales retsafgift med 750 kr., jf. retsafgiftslovens § 37 a.18 Hvis afgiften 
ikke betales efter påkrav, bortfalder begæringen, jf. § 62, stk. 1.19 Også i 

s. 315, hvor det hedder, at »skifteretten efter omstændighederne [vil] kunne afslå at 
indlede rekonstruktionsbehandling« efter en sådan udsættelse, hvis skyldneren eller 
kreditor ikke fremlægger de nødvendige oplysninger. Se tillige L 199 FT 2009-10 s. 
85 f. 

13. Sikkerhedsstillelse på begæring af en rekonstruktør efter § 11 a, stk. 5, er derimod ikke 
en betingelse for indledning af rekonstruktionsbehandlingen, jf. i det hele nærmere 
herom nedenfor i afsnit 3.3.

14. Jf. ovenfor i og ved note 15.
15. Retsafgiften tilbagebetales formentlig heller ikke i denne situation.
16. Der kan næppe gives yderligere udsættelse på tilvejebringelse af sikkerheden, jf. 

U 2009.2055 Ø.
17. Jf. nærmere herom nedenfor i afsnit 7.2.
18. I bet. 1572 foreslår Retsplejerådet, at begæring indleveret af skyldneren skal være af-

giftsfri, mens afgiften for en fordringshaverbegæring forslås forhøjet til 1.500 kr.
19. Det følger endvidere af retsafgiftslovens § 62, stk. 2, 4. pkt., at retsafgiften herefter 

bortfalder. Begæringen har i dette tilfælde næppe skabt fristdag.
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dette tilfælde bør skifteretten derfor afvente, at retsafgiften betales, inden 
der indledes rekonstruktionsbehandling.20

Indleveres en begæring om rekonstruktionsbehandling undtagelsesvis 
i fysisk form, skal den af hensyn til fastlæggelsen af fristdagen21 i § 1 
stemples med dato for modtagelsen, jf. § 7, stk. 2, men behøver ikke at 
blive forsynet med et klokkeslæt.22 Retsvirkningerne af en rekonstrukti-
onsbehandling, jf. kapitel 2 b, er knyttet til indledningen af behandlingen 
og ikke modtagelsen af begæringen, jf. navnlig § 11, stk. 6, og fx § 12 d 
og § 12 s. Tilsvarende fryser virksomheds- og fordringspant først ved ind-
ledningen af rekonstruktionsbehandling, jf. tinglysningslovens § 47 f, stk. 
2.23 Klokkeslættet har heller ingen betydning i relation til rækkefølgen af 
behandlingen af en anmodning om rekonstruktion og en konkursbegæ-
ring, der modtages samme dag. Er der tale om flere begæringer om rekon-
struktionsbehandling, gælder § 21, stk. 1 og 2, jf. § 11, stk. 1, hvorefter 
skifteretten bestemmer, hvilken af flere begæringer der skal behandles 
først, og er der tale om en begæring om henholdsvis konkurs og rekon-
struktionsbehandling, følger det af § 24, 2. pkt., at begæringen om rekon-
struktionsbehandling skal behandles før begæringen om konkurs. På 
grund af de retsvirkninger, der er knyttet til, at rekonstruktionsbehandlin-
gen indledes, bør skifteretten derimod angive klokkeslættet herfor i rets-
bogen.

3. Indledningen af rekonstruktionsbehandlingen

3.1. Begæring fra skyldneren

Efter at skifteretten har modtaget en begæring om rekonstruktionsbehand-
ling, afhænger det videre forløb af, hvem der har fremsat denne. Hidrører 
begæringen fra skyldneren, vil skifteretten straks ved dens modtagelse ind-

20. Jf. ovenfor i og ved note 15.
21. Skifteretten hverken skal eller kan fastsætte fristdagen i retsbogen eller i en annonce. 

Fristdagen fastsættes principielt af retten under den sag, hvor det har betydning, fx i en 
omstødelsessag, jf. fx U 1997.140 H, Jeppe V. Petersen, eller en sag om udstrækning 
af fortrinsstilling for lønkrav. Afgørelsen i U 2014.627 V er derfor som påpeget i kom-
mentaren til FM 2014.69 V næppe rigtig, hvorfor kæremålet som anført burde have 
været afvist.

22. Anderledes Jens Paulsen: Insolvensret – Rekonstruktion s. 48.
23. Jf. om denne i 2010-lovens § 5.
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lede rekonstruktionsbehandling. Selvom det ikke altid er praktisk muligt at 
behandle sagen straks, bør skifteretten samme dag eller, hvis begæringen 
er modtaget sidst på dagen, senest den følgende hverdag sætte skifteretten 
og træffe bestemmelse om indledning af rekonstruktionsbehandlingen,24 
beskikke en eller flere25 rekonstruktører26 og en regnskabskyndig tillids-
mand27 efter § 11 a, stk. 1, samt fastsætte tidspunktet for et møde (planmø-
det) med kreditorerne, jf. § 11 a, stk. 2, 1. pkt.,28 der skal afholdes senest 4 
uger efter behandlingens indledning, jf. § 11 a, stk. 2, 2. pkt. Praktiske 
grunde tilsiger, at mødet berammes efter telefonisk aftale med rekonstruk-
tøren, der herved også gøres bekendt med indledningstidspunktet.29 Dette 
bør af hensyn til retsvirkningerne angives helt nøjagtigt, herunder med 
klokkeslæt, og på det tidspunkt, hvor beslutningen faktisk træffes.30 Skif-
teretten indrykker en annonce i Statstidende,31 hvori kreditorerne indkal-
des til mødet, jf. § 11 a, stk. 2, 3. pkt., mens rekonstruktøren underretter 
kreditorerne og andre berørte om mødetidspunktet, jf. § 11 b, stk. 2, nr. 4. 
Meddelelsen skal også sendes til skifteretten og i sagens natur til skyldne-
ren. Når skifteretten har indledt rekonstruktionsbehandlingen, kan begæ-
ringen ikke længere tilbagekaldes, jf. § 11, stk. 6, og sagen kan herefter 
(fraset de sjældne tilfælde, hvor skyldneren viser sig solvent) alene afslut-

24. Forudsat at der ikke skal meddeles frist efter § 8 eller påkrav efter retsafgiftslovens 
§ 62, jf. ovenfor i afsnit 2. Skifteretten har bevisbyrden for, at et sådant påkrav er kom-
met frem, jf. U 2014.137 H. 

25. Dette kan der navnlig være behov for i større og mere komplicerede sager. Inhabilitet 
kan derimod som regel ikke afhjælpes ved en udvidelse af kredsen, jf. ovenfor i note 9.

26. Rekonstruktøren behøver ikke nødvendigvis at være advokat, jf. L 199 FT 2009-10 s. 
32.

27. Der skal kun beskikkes én tillidsmand, der skal være regnskabskyndig, fx en statsauto-
riseret eller registreret revisor. Rekonstruktøren kan antage anden fornøden sagkyndig 
bistand, jf. § 11 a, stk. 1, 4. pkt.

28. Skifteretten er ikke bundet af hverken skyldnerens eller en kreditors forslag til rekon-
struktør eller tillidsmand, jf. § 11 a, stk. 1, 2. pkt. Dette gælder både, når skifteretten 
finder, at de foreslåede er generelt eller specielt inhabile, og når skifteretten har konkret 
begrundede dårlige erfaringer med den foreslåede person, jf. L 199 FT 2009-10 s. 34 f.

29. Rekonstruktøren kan herved opfylde sin forpligtelse til straks at registrere mødeindkal-
delsen i Erhvervsstyrelsens it-system, hvis skyldneren er en sammenslutning, der er 
registreret i styrelsen, jf. § 11 a, stk. 2, 4. pkt., og til straks at sende meddelelse til 
virksomheds- og fordringspanthavere om rekonstruktionsbehandlingen, jf. § 11 b, stk. 
3. 

30. Skifteretten kan derimod ikke antedatere tidspunktet til modtagelsen, hvis afgørelsen 
ikke er truffet på dette tidspunkt.

31. Udgiften hertil afholdes af skyldneren, og regningen sendes derfor til rekonstruktøren.
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tes med enten en rekonstruktion eller et konkursdekret. De øvrige retsvirk-
ninger af en rekonstruktionsbehandling, jf. kapitel 2 b, er ligeledes knyttet 
til dette tidspunkt. Reglen i § 11, stk. 6, er i øvrigt undtagelsesfri og inde-
bærer, at princippet i § 21, stk. 3, om tilbagekaldelse af konkursbegærin-
gen, indtil endeligt konkursdekret er afsagt, ikke finder anvendelse. Se 
hertil nu U 2017.2143 H (hvor begæringen om rekonstruktionsbehandling 
var indgivet af skyldneren). Rekvirenten kan heller ikke tilbagekalde sin 
begæring under kære af skifterettens afgørelse om at indlede rekonstrukti-
onsbehandling. Omgør landsretten derimod skifterettens afgørelse, ophø-
rer rekonstruktionsbehandlingen, der herved anses for ikke-indledt.

Det må formentlig antages, at et interessentskab kun kan tages under 
rekonstruktionsbehandling, hvis samtlige interessenter senest samtidig 
tages under sådan behandling. Tilsvarende gælder formentlig for et kom-
manditselskab, dvs. at komplementaren også senest samtidig skal tages 
under rekonstruktionsbehandling.32 Se hertil fra tidligere gældende regler 
om tvangsakkord U 1990.410/1 Ø.

3.2. Begæring fra en kreditor

3.2.1. Med samtykke

Er det en kreditor, der har indleveret begæringen om rekonstruktionsbe-
handling, afhænger det videre forløb af, om skyldneren har samtykket i 
begæringen.33 Et samtykke til en begæring om rekonstruktionsbehandling 
indebærer i sagens natur en erkendelse af, at skyldneren er insolvent efter 
§ 11, stk. 1, jf. § 18. Foreligger der et samtykke, kan skifteretten derfor 
følge samme fremgangsmåde som ved begæringer fra skyldneren selv, jf. 
herved § 11, stk. 4, 1. pkt. Dette betyder bl.a., at rekonstruktionsbehand-
lingen kan indledes ved en tilførsel til retsbogen herom, uden at det er 
nødvendigt at afholde møde med parterne.34

32. Se om konkurs i kapitel 4 afsnit 1.2.1.
33. Ved aktie- og anpartsselskaber skal der foreligge et samtykke fra det centrale ledelses-

organ, dvs. bestyrelsen/direktionen. Hermed menes som udgangspunkt formentlig den 
samlede bestyrelse/direktion, jf. herom nærmere nedenfor i kapitel 3 afsnit 1.2.3.1. Se 
herved også bet. 1512 s. 316. 

34. Skifteretten er dog ikke afskåret fra at indkalde disse til et møde, hvis dette er mere 
hensigtsmæssigt, jf. bet. 1512 s. 316. Dette kan være aktuelt, hvis et samtykke fx er 
betinget af, at der beskikkes en bestemt rekonstruktør eller i øvrigt er uklart. 
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Foreligger der samtidig en begæring om rekonstruktionsbehandling 
indleveret af en kreditor og en egen konkursbegæring fra skyldneren, bør 
skifteretten beramme et retsmøde til behandling af begæringerne under 
ét.35 En rekonstruktionsbehandling er, jf. § 11 a, stk. 4, ikke uden omkost-
ninger for skyldneren, der derfor kan have en interesse i en (umiddelbar) 
konkurs, der vil kunne føre til, at boets midler i højere grad anvendes til 
dækning af boets øvrige kreditorer, hvorved skyldnerens resthæftelse ef-
ter § 156 vil blive mindre. Det følger derfor af § 11, stk. 5, om manglende 
samtykke fra en fysisk person, at fordringshaverens ønske om en rekon-
struktionsbehandling må vige, jf. nærmere nedenfor om manglende sam-
tykke. Tilsvarende gælder, hvis skyldneren er en sammenslutning, hvori 
mindst én af deltagerne hæfter personligt og direkte for sammenslutnin-
gens forpligtelser. Er der derimod tale om et kapitalselskab, kan rekon-
struktionsbehandling indledes uden samtykke kombineret med en ledel-
sesovertagelse, jf. § 11 a, stk. 3. Også en kapitalejer eller direktør, der har 
kautioneret for selskabets gæld, kan være interesseret i at begrænse om-
kostningerne, men kan dog næppe afskære en rekonstruktion, jf. § 24.

3.2.2. Uden samtykke

Foreligger der ikke et samtykke, skal skyldneren indkaldes til et møde i 
skifteretten, jf. § 11, stk. 4, 2. pkt., sammen med kreditor, jf. henvisningen 
til § 23, stk. 2.36 Dette møde bør så vidt muligt afholdes senest 3 dage efter 
begæringens modtagelse. I praksis vil mødet kunne aftales telefonisk med 
kreditors advokat, hvorefter der forkyndes en tilsigelse for skyldneren 
med mindst aftens varsel.37 Forkyndelse kan dog undlades, hvis skyldne-
ren på anden måde er gjort bekendt med rekonstruktionsbegæringen. På 
mødet med kreditor og skyldneren skal det bringes på det rene, om skyld-
neren udtrykkelig vil meddele samtykke til en rekonstruktionsbehand-
ling.

35. At skyldneren erkender, at konkursbetingelserne er opfyldt, indebærer ikke i sig selv et 
samtykke til rekonstruktionsbehandling.

36. Hvis skyldneren inden dette møde meddeler samtykke til en rekonstruktionsbehand-
ling, kan sagen dog straks fremmes uden afholdelse af mødet, jf. bet. 1512 s. 316. Det 
bør da af hensyn til retsvirkningerne fremgå af en retsbog, på hvilket klokkeslæt rekon-
struktionsbehandlingen er indledt. 

37. Om forkyndelse mv. henvises til kapitel 3 afsnit 2.
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Hvis en skyldner, der er en fysisk person, ikke senest på mødet sam-
tykker i en kreditors rekonstruktionsbegæring, anses denne for en kon-
kursbegæring, som straks behandles, jf. § 11, stk. 5.38 Tilsvarende gælder, 
hvis skyldneren er en sammenslutning, hvori mindst en af deltagerne hæf-
ter personligt og direkte for sammenslutningens forpligtelser, fx ved inte-
ressentskaber og kommanditselskaber.39 Samtykket må være ubetinget. 
Kreditor kan derimod ikke ved manglende samtykke fra en personlig 
skyldner kræve, at rekonstruktionssagen fremmes, og at dette kombineres 
med, at skyldneren fratages rådigheden over sine aktiver. Kreditor må 
derfor enten tilbagekalde den konverterede konkursbegæring, jf. § 21, stk. 
3,40 eller fastholde, at der afsiges konkursdekret.

Udebliver den personlige skyldner uden lovligt forfald fra rekonstruk-
tionsmødet, er dette ensbetydende med, at det fornødne samtykke ikke 
foreligger. Begæringen om rekonstruktionsbehandling anses da som en 
konkursbegæring, og udeblivelsen har dermed samme virkning som ude-
blivelse fra en egentlig konkursbegæring.41 Om konkurssagen herefter 
skal fremmes, afhænger dog af, om kreditor kan føre det fornødne bevis 
for, at konkursbetingelserne er opfyldt. Skyldnerens udeblivelse kan i den 
forbindelse tillægges processuel skadevirkning, men skifteretten bør, 
hvor der fortsat er tvivl, om konkursbetingelserne er opfyldt, i stedet be-
stemme, at skyldneren skal politifremstilles, jf. § 11, stk. 4, 3. pkt., der 
henviser til § 23, stk. 5. Ved den efterfølgende fremstilling må skyldneren 
kunne meddele det fornødne samtykke med den virkning, at konkurs und-
gås.42 

Er skyldneren et selskab mv., skal der på mødet tages stilling til, om 
ledelsen vil meddele samtykke til en rekonstruktionsbehandling. At ledel-

38. Der skal i dette tilfælde næppe svares ny retsafgift, da begæringen om rekonstruktions-
behandling blot anses som en konkursbegæring, cf. derimod straks nedenfor om sel-
skaber. 

39. Uanset at anvendelsen af betegnelsen »skyldner« i § 11, stk. 4, ikke er konform med 
sprogbrugen i konkursloven i øvrigt, er der ikke holdepunkter for at antage, at kredsen 
af sammenslutninger, der umiddelbart (dvs. uden samtidig insolvensbehandling af de 
personligt hæftende) kan tages under rekonstruktionsbehandling, adskiller sig fra den 
kreds, der umiddelbart kan erklæres konkurs, jf. Konkurslovkommentaren s. 159 f. 

40. Jf. bet 1512 s. 318. 
41. Se om udeblivelse i kapitel 3 afsnit 6. 
42. Jf. straks nedenfor ved note 51 om det tilfælde, hvor skyldneren er mødt og rejser ind-

sigelse mod kravet og/eller insolvens.
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sen ikke vil det – eller at den udebliver fra mødet, således at samtykke 
ikke kan afgives – afskærer ikke skifteretten fra at indlede behandlingen, 
men dette vil da ske i kombination med, at skifteretten bestemmer, at re-
konstruktøren overtager ledelsen af virksomheden, jf. § 11 a, stk. 3. Kre-
ditor vil måske i dette tilfælde foretrække, at selskabet i stedet tages under 
konkursbehandling. Da en begæring om rekonstruktionsbehandling i så-
danne tilfælde ikke uden videre anses som en konkursbegæring, jf. § 11, 
stk. 5, modsætningsvis,43 må kreditor i givet fald indgive en konkursbe-
gæring.44 Kreditor kan også vælge at tilbagekalde begæringen om rekon-
struktionsbehandling.45

Skyldneren – både den personlige og ledelsen i et selskab – er heller 
ikke på rekonstruktionsmødet afskåret fra at rejse indsigelse om, at kredi-
tors krav ikke består, og/eller at skyldneren ikke er insolvent, men efter-
følgende – hvis skifteretten efter en procedure måtte nå til det modsatte 
resultat – meddele samtykke til en rekonstruktionsbehandling.46

Udebliver kreditor fra retsmødet, bortfalder begæringen om rekon-
struktionsbehandling.47 Der er dog ved såvel skyldnerens som kreditors 
lovlige forfald, eller hvis ganske særlige omstændigheder taler for det, 
også mulighed for at udsætte behandlingen kortvarigt, jf. henvisningen i 
§ 11, stk. 4, til § 23 a. Der er dog tale om en meget snæver adgang til 
udsættelse.48

43. Cf. om personer ovenfor i og ved note 39. 
44. Der skal svares særskilt retsafgift heraf. Der kan dog næppe være noget til hinder for, 

at begæringen om rekonstruktionsbehandling i dette tilfælde udformes således, at den 
alternativt skal anses for en konkursbegæring, der samtidig forkyndes for skyldneren. 
Der skal i så fald blot betales 2 x 750 kr. i retsafgift. I bet. 1572 foreslår Retsplejerådet, 
at retsafgiften for en fordringshavers begæring om rekonstruktionsbehandling eller 
konkurs forhøjes til 1.500 kr.

45. Tilbagekaldelsen skal ikke annonceres.
46. Jf. bet. 1512 s. 318. Skifteretten kan heller ikke være afskåret fra at anordne en skrift-

veksling om kravet forud for proceduren, jf. tilsvarende om konkursbegæringer i kapi-
tel 4 afsnit 1, men også i dette tilfælde bør sagen fremmes mest muligt.

47. Dette må formentlig sidestilles med, at begæringen »[t]ilbagekaldes eller afslås«, jf. 
§ 1, stk. 2, således at begæringen bevarer sin fristdagsvirkning, hvis skifteretten mod-
tager en ny begæring som nævnt inden for fristen. 

48. Se herom nærmere i kapitel 3 afsnit 8.2.2.
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