
Tilsynets og kurators pligter over for 
lønmodtagere/lønmodtagerorganisa-
tioner ved betalingsstandsning og 
konkurs v/Jens Paulsen 

• LG dækning under anmeldt betalingsstandsning med 
virkning fra 07.10.05, jf. LG-lovens § 1, stk. 1, litra 4, §
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virkning fra 07.10.05, jf. LG-lovens § 1, stk. 1, litra 4, §
2, stk. 4, og § 3, stk. 2.



Virksomheds- og fordringspants 
indflydelse på dividenden 
(lønprivilegerede krav)

• Virksomheds- og fordringspant indført i dansk ret med 
virkning fra 01.01.06, jf. lov nr. 560 af 24.06.05
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Sondring mellem stille og anmeldte 
betalingsstandsninger

• I konkursretlig henseende mange forskelle.
• I forhold til lønmodtageres retsstilling iht. kl. § 95 ingen 

forskel. Derimod opnås ingen medfinansiering af 
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forskel. Derimod opnås ingen medfinansiering af 
lønmodtagerkrav under stille betalingsstandsninger. 



Kl. § 95:
Derefter betales i lige forhold: 1) Krav på løn og andet vederlag for arbejde i 
skyldnerens tjeneste, som er forfaldet i tidsrummet fra 6 måneder før fristdagen 
indtil konkursdekretets afsigelse. 2) Krav på erstatning for afbrydelse af 
arbejdsforholdet, men dog ikke erstatning for krav på løn og andet vederlag, som 
ville være forfaldet mere end 6 måneder før fristdagen. 3) Krav på godtgørelse, for ville være forfaldet mere end 6 måneder før fristdagen. 3) Krav på godtgørelse, for 
så vidt opsigelsen eller afbrydelsen af arbejdsforholdet har fundet sted inden for de 
sidste 6 måneder før fristdagen. 4) Krav på feriegodtgørelse. 5) Krav som nævnt i nr. 
1-3 for længere tid tilbage end angivet i disse bestemmelser, såfremt 
fordringshaveren efter skifterettens skøn har søgt kravet gennemført uden ugrundet 
ophold, men ikke har kunnet nå at foretage et udlæg, der opretholdes i forhold til 
konkursboet.
Stk. 2. Skifteretten kan nægte skyldnerens nærstående fortrinsret, såfremt denne 
under hensyn til løn- og arbejdsvilkår, til ydelse af henstand samt til eventuel 
økonomisk interesse i virksomhedens drift ikke findes rimeligt begrundet.
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Sikkerhedsstillelse ved åbning af 
tvangsakkordforhandlinger?

• Sikkerhedsstillelse på traditionel måde efter kl. § 16b 
ophører ved betalingsstandsningens ophør – hvorledes 
forholdes ved åbning af tvangsakkordforhandlinger, jf. kl. 
§ 16e, stk. 1, litra 2, smh. § 167/§ 168 stk. 2? 
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kl. § 16b:
Personer, som er ansat i skyldnerens erhvervsvirksomhed, og som vederlægges 
periodevis bagud, kan kræve, at skyldneren stiller betryggende sikkerhed for det til 
enhver tid først forfaldende vederlag, for så vidt det vedrører tiden efter anmeldelsen 
af betalingsstandsning. Stilles sikkerheden ikke inden 14 dage eller, hvis tiden for den 
ansattes ydelse til skyldneren er kommet, uden ugrundet ophold, kan den ansatte 
ophæve arbejdsaftalen.

Kl. § 16e, stk. 1:
Betalingsstandsningen ophører endvidere, hvis: 1) skyldneren tilbagekalder 
anmeldelsen, 2) forhandling om tvangsakkord åbnes, 3) gældssaneringssag indledes, 
4) konkursdekret afsiges, eller 5) tre måneder fra fristdagen er forløbet.

6



Kl. § 167:
Forhandling om tvangsakkord åbnes ved skifterettens afgørelse derom.

Kl. § 168:
Skifteretten kan nægte at åbne forhandling om tvangsakkord, hvis det i §§ 165 og 
166 nævnte grundlag eller de i øvrigt fornødne oplysninger ikke tilvejebringes, eller 166 nævnte grundlag eller de i øvrigt fornødne oplysninger ikke tilvejebringes, eller 
hvis der ikke er rimelig udsigt til, at akkorden vil blive vedtaget, stadfæstet og 
opfyldt.
Stk. 2. Skifteretten kan betinge akkordforhandling af, at skyldneren underkaster sig 
tilsyn efter reglerne i § 15.
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Prøvelse af lønprivilegerede krav, når 
der ikke er dækning til disse, jf. kl. §
130, stk. 3

Netop det forhold, forstærket ved indførelsen af 
virksomheds- og fordringspant, at der ofte ikke vil være 
dividende til lønprivilegerede krav, rejser det spørgsmål, om 
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dividende til lønprivilegerede krav, rejser det spørgsmål, om 
”omtvistede” lønmodtagerkrav på trods af bestemmelsen i 
kl. § 130, stk. 3, kan/må prøves i skifteretten – skifteret-
ternes praksis er svingende, men det kan være praktisk 
med en sådan fremgangsmåde som alternativ til lønmodta-
gerens/ lønmodtagerorganisationens anerkendelsessøgsmål 
mod LG ved Retten i Hillerød. Omkostninger ved prøvelsen 
må i så fald afholdes af LG.



Kl. § 130:
Kurator udarbejder en fortegnelse over anmeldte fordringer og kendte, særligt sikrede 
krav med indstilling om, hvorvidt de bør anerkendes. Indstilles en fordring til 
anerkendelse som fortrinsberettiget eller efterstillet, angives dette. Fordringer i 
fremmed mønt anføres med kursværdien, jf. § 40, stk. 2.
Stk. 2. Indstillingen bør så vidt muligt forelægges skyldneren, der underrettes om tid Stk. 2. Indstillingen bør så vidt muligt forelægges skyldneren, der underrettes om tid 
og sted for de møder, hvori fordringerne prøves.
Stk. 3. Fordringer, der er således stillet i konkursordenen, at de ikke vil kunne opnå 
dividende, prøves ikke.
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