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Bilag om behandling af konkursboer1
Mulighederne for afvikling af gælden er det mest centrale element for
iværksættere, såfremt et forsøg som iværksætter mislykkes og ender i en
konkurs. Det reguleres i konkursloven. Dels kan det hæmme lysten til at
starte egen virksomhed, hvis iværksætteren risikerer at hænge fast i
gammel gæld i mange år efter et økonomisk sammenbrud. Dels har
reglerne om gældsafvikling betydning for mulighederne for at starte ny
virksomhed som iværksætter efter et kuldsejlet forsøg.
Der er i 2005 gennemført nye regler for gældssanering2, der betyder, at
iværksættere som hovedregel kan komme ud af gæld på 3 år. Det svarer
til den tid, det tager i lande som England og Holland.
Men der kan normalt først gives gældssanering, når behandlingen af
konkursboet er endeligt afsluttet. Derfor er længden af bobehandlingen,
dvs. varigheden af perioden mellem en konkursbegæring indgives til
retten og afslutningen af et konkursbo, relevant ved vurderingen af
konkursreglerne i et iværksætterperspektiv.
Reglerne om konkurs og gældssanering
Er en skyldners virksomhed gået konkurs, beholder kreditorerne deres
krav mod skyldneren for den del af en fordring, som ikke dækkes
gennem konkursen. Dette modificeres dog af reglerne om mulighed for
afvikling af gælden gennem gældssanering.
En gældssanering går i hovedtræk ud på, at en skyldners samlede
usikrede gæld, dvs., gæld der ikke er sikret ved en panteret mv.,
nedskrives eller bortfalder. Nedskrives gælden, skal skyldneren betale en
vis del af sin fremtidige indtægt til de kreditorer, som er omfattet af
gældssaneringen.
I et iværksætterperspektiv er det udelukkende de personlige konkurser og
konkurser, hvor en skyldner hæfter for den konkursramte virksomheds
gæld gennem kaution eller lignende, der er interessante. Har en
iværksætter drevet en virksomhed i selskabsform uden personlig
hæftelse, er selskabets konkurs uden betydning for iværksætterens
mulighed for at starte en erhvervsvirksomhed igen.
1 Dette bilag er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale
økonomi. Bilaget er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for rådets drøftelser.
Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for bilaget.
2 Ændring af konkursloven. Loven trådte i kraft 1. oktober 2005.

-2Praktiske erfaringer med behandling af konkursboer
Justitsministeriet er ikke i besiddelse af tal, der på en dækkende måde
angiver Danmarks placering i forhold til andre lande i relation til længden
af en konkursbehandling.
Der foreligger ikke statistiske opgørelser over varigheden af
behandlingen af konkursboer i Danmark. Justitsministeriet har derfor
foretaget en orienterende undersøgelse af konkursbehandlinger i et
iværksætterperspektiv ved en manuel gennemgang af samtlige sager, hvor
der er afsagt konkursdekret ved Sø- og Handelsretten i København i år
2000.
Undersøgelsen over de gennemsnitlige sagsbehandlingstider viser
følgende:3
• For samtlige afsluttede sager var den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid 21,6 måneder.
• Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for samtlige afsluttede
sager, hvor skyldneren var et selskab, var 23,9 måneder.
• Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for samtlige afsluttede
sager, hvor skyldneren var en person, var 18,7 måneder.
En del af sagerne blev behandlet efter konkurslovens § 143, stk. 1,
hvilket vil sige, at der ikke var midler i boet, ud over hvad der er medgået
til dækning af omkostningerne ved konkursen.
• Af de selskaber, der gik konkurs i 2000, blev 48,5 % behandlet
efter konkurslovens § 143, stk. 1. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for disse sager var 21,6 måneder.
• Af de personer, der gik konkurs i 2000, blev 60,2 % behandlet efter
konkurslovens § 143, stk. 1. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for disse sager var 17,5 måneder.
Det kan altså samlet set tage omkring 5 år, før en konkursramt
iværksætter er ude af gammel gæld fra et mislykket forsøg på at starte
egen virksomhed. Af den samlede varighed udgør behandlingen af
konkursboet knap 2 år og gældsaneringen 3 år.
For evt. faktuelle spørgsmål: Konsulent Birgitte Grønborg Juul,
Justitsministeriet, tlf. 72 26 87 92.
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I 2000 blev der afsagt 546 konkursdekreter ved Sø- og Handelsretten. Af disse sager var
det i 433 tilfælde selskaber, der gik konkurs, mens 113 sager var personlige konkurser. 56
af disse 546 sager er endnu ikke afsluttet, hvilket svarer til 10,3 %. 50 af disse 56
uafsluttede sager er sager, hvor det er et selskab, der er konkursramt. Der er ikke foretaget
en manuel gennemgang af disse sager, men årsagen til en sådan ekstraordinært langvarig
bobehandling vil typisk være langvarige retssager anlagt af boet eller mod boet eller
strafferetlig efterforskning. I hvert fald i de tilfælde, hvor varigheden skyldes strafferetlig
efterforskning, vil skyldneren formentlig sjældent have mulighed for at få gældssanering
efter de nye regler om gældssanering i forbindelse med konkurs, og bobehandlingens
længde bliver i så fald uden betydning i denne relation jf. herved pkt. 1.1 ovenfor.

