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Vejledning
til sagsøgte om konkurskarantæne
Kurator har anmodet om, at skifteretten pålægger dig konkurskarantæne.
En person kan blive pålagt konkurskarantæne,
hvis han/hun på grund af groft uforsvarlig
forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Skifteretten kan
pålægge konkurskarantæne i op til 3 år, og karantænen bliver registreret i Erhvervsstyrelsens
konkurskarantæneregister.
Reglerne om konkurskarantæne findes i konkurslovens afsnit III.
Hvis du ikke er enig
Er du ikke enig i det, som kurator skriver, opfordrer skifteretten dig til at indlevere et svarskrift
på www.minretssag.dk. Du skal også indlevere
de bilag, som du mener, har betydning for sagen.
Bilagene angives med A, B, C osv.
Du skal i svarskriftet oplyse, om du ønsker, at
der skal holdes et møde i skifteretten. Ønsker du
ikke et møde i skifteretten, kan sagen afgøres på
skriftligt grundlag.
Fristen for, hvornår skifteretten skal modtage
svarskriftet er 14 dage efter, at du har kvitteret
for at have modtaget skifterettens velkomstbrev
eller fra det tidspunkt, hvor processkriftet er blevet forkyndt for dig.
Skifteretten kan bestemme, at parterne skal
indlevere yderligere processkrifter. Du vil i
så fald modtage besked herom på sagsportalen.
Hører skifteretten ikke fra dig, inden fristen
udløber, kan det medføre, at skifteretten lægger
kurators oplysninger om de faktiske forhold til
grund, når skifteretten afgør sagen.
Et møde i skifteretten
Har du ønsket et møde i sagen, vil du blive
indkaldt af skifteretten.
På mødet skal kurator redegøre for sin anmodning, og du vil blive spurgt om, hvilket

resultat du ønsker i sagen. Herefter giver kurator
en kort fremstilling af sagen, som du får lejlighed til at supplere, hvis der er behov for det.
Derefter afgiver du og eventuelle vidner forklaring.
Vidner indkaldes som udgangspunkt af parterne
selv. Skifteretten kan dog hjælpe med at indkalde vidner, hvis du oplyser vidnernes navn og
adresse. Til sidst skal du og kurator hver især
begrunde, hvorfor skifteretten skal nå til det resultat, som I hver især ønsker.
Møder du ikke i skifteretten, vil du ikke kunne
gøre dine synspunkter gældende, ligesom det
kan betyde, at skifteretten lægger kurators oplysninger om de faktiske forhold til grund for afgørelsen.
Advokatbeskikkelse
Du kan få beskikket en advokat, hvis du
ønsker det. Du skal kontakte skifteretten via
www.minretssag.dk for at få beskikket en advokat. Udgifterne til den beskikkede advokat vil
blive lagt ud af statskassen. Hvis du bliver pålagt
konkurskarantæne, må du dog regne med at
skulle erstatte statskassens udgifter til den beskikkede advokat.
Virkninger af en konkurskarantæne
Bliver du pålagt konkurskarantæne, betyder
det, at du ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt
og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.
Dette betyder bl.a., at du ikke må deltage i ledelsen af selskaber.
Overtræder du en pålagt konkurskarantæne,
kan det betyde, at skifteretten i forbindelse
med en ny sag om konkurskarantæne bestemmer, at du heller ikke må deltage i ledelsen af en
erhvervsvirksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse for virksomhedens forpligtelser,
f.eks. en personlig drevet virksomhed eller et interessentskab (konkurskarantæne med skærpede
vilkår).
Hvis du i strid med en pålagt konkurskarantæne
deltager i ledelsen af en virksomhed, som bliver
erklæret konkurs, kan retten bestemme, at du
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skal hæfte for den gæld, som ikke dækkes af
konkursboet.
Overtræder du en pålagt konkurskarantæne,
vil du også kunne straffes efter straffelovens
regler om at drive virksomhed uden at være
berettiget dertil.
Registrering i konkurskarantæneregistret
Bliver du pålagt konkurskarantæne, bliver du
registreret i Erhvervsstyrelsens register over
personer, der er pålagt konkurskarantæne. I
registret står, hvornår konkurskarantænen har
virkning fra, og hvornår den udløber. Oplysningerne i konkurskarantæneregistret kan blive udleveret til skifteretten, politiet og anklagemyndigheden.
Bliver du pålagt en konkurskarantæne med
skærpede vilkår, dvs. hvor du heller ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed med
personlig og ubegrænset hæftelse for virksomhedens forpligtelser, f.eks. en personlig drevet
virksomhed eller et interessentskab, bliver de
indberettede oplysninger videregivet til SKAT.
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