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KONKURSSURROGATER
(Gældssanering - Samf undsovertagelse)

Et debatoplæg ved højesteretssagfører H A N S B R Ø C H N E R ,
Aalborg, Danmark

I. Indledning

Ordet konkurssurrogater er af ret ny dato i det danske sprog. Det ses
ikke at forekomme noget sted i de almindelige ordbøger - ej heller i
»Ordbog over det danske sprog« bind K (1929) eller bind S (1944).
Ordet er formentlig første gang benyttet af - og vel opfundet af - Erwin
Munch-Petersen som titel på første del af hans doktordisputats fra 1932.

Men derefter er ordet nogenlunde hyppigt og selvfølgeligt benyttet i
den danske juridiske litteratur.

Derimod må begrebet konkurssurrogater i betydningen ordninger,
der træder i stedet for og - underforstået - er bedre (men bedre for
hvem?) end den almindelige konkursafvikling, anses for at være af æld-
gammel dato.

Man kan vel antage, at sålænge der har været organiseret samhandel
i samfundet, har man kendt til den situation, at en nødlidende debitor
enten ved frivillig aftale har fået afslag på sin gæld eller henstand med
betalingen (frivillig akkord/frivilligt moratorium), eller at han rent fak-
tisk er ophørt med at drive forretning og har fordelt provenuet af sine
aktiver ligeligt mellem sine kreditorer.

Til sådanne frivillige ordninger har man så senere knyttet tvangs-
ordninger, enten i forbindelse med en konkurserklæring eller uden for-
bindelse.

For aktieselskabers vedkommende indførtes der lidt efter lidt særlige
regler angående afviklingen af disse selskaber — først uden lovhjemmel
og derefter med stadigt mere specificerede regler.

Endelig har man i tilknytning til nødlidende debitorers forsøg på at
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ordne deres økonomiske forhold gennemført betalingsstandsningsordnin-
ger til lettelse af afvikling og økonomi.

Men ordningerne har, uanset om de havde den ene eller den anden
karakter, været gjort til genstand for kritik, specielt f.s.v. angår den
egentlige konkursbehandling.

II. Historisk udvikling

Det danske konkursinstitut har i løbet af århundreder udviklet sig gen-
nem praksis på grundlag af nogle få, spredte lovregler. Ved lov nr. 51 af
25/3 1872 om konkurs m.v. blev konkursinstituttet lagt i lovbundne
baner, og reglerne blev bragt i overensstemmelse med nyere europæisk
konkurslovgivning.

Ved lov nr. 225 (i 1906) 14/4 1905 blev konkunslovens regler supple-
ret med regler om tvangsakkord udenfor konkurs.

I 1930 og udførligere i 1973 (lov nr. 370 og 371 13/6 1973) blev der
for aktie- og anpartsselskaber indført regler om disse selskabers ophør
såvel ved solvent som ved insolvent likvidation.

Ved siden heraf fandtes - hvilket fortsat er tilfældet - specielle love
om bankers, sparekassers, forsikringsselskabers og visse andre virksom-
heders opløsning.

Men bortset herfra var 1872-loven stort set uforandret gældende ind-
til 1969, da der ved lov nr. 332 18/6 1969 gennemførtes en stærk for-
enkling af konkursordenen (privilegerede fordringer), og 1975, da der
til lettelse af en virksomheds oyerlevelsesbestræbelser indførtes en officiel
betalingsstandsningsordning (lov nr. 266 26/6 1975 - undertiden beteg-
net konkursnovellen). Samtidig ændredes reglerne om konkurserklæring.
Parallelt hermed indførtes økonomiske støtteordninger for visse arter af
nødlidende virksomheder.

I 1977 vedtoges endelig en helt ny konkurslov (nr. 298 8/6 1977),
der trådte i kraft 1/4 1978. Ved denne ophævedes 1905-loven, hvis a
jourførte regler indføjedes i selve konkursloven, ligesom reglerne om li-
kvidation af insolvente aktie- og anpartsselskaber overførtes til denne
lov.

DANSK LITTERATUR

Udkast til lov om gældsordning (1941) p. 119 ff.
Betænkning (II) nr. 606/1971 om konkurs og tvangsakkord (1971) p. 33 ff.
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NORSK LITTERATUR

NOU 1972: 20 pag. 15 ff.

III. Stillingen før lov 1977 og kritikken heraf

Kort kan stillingen før 1/4 1978 angives at være følgende:

A. Når konkursdekret var afsagt,kunne boet afsluttes på følgende måder:
1. Afslutning på grund af mangel på midler.
2. Ophævelse af konkursdekretet, fordi der - undtagelsesvis - var eller

blev fuld dækning til kreditorerne.
3. Tvangsmoratorium efter de i konkursloven indeholdte regler.
4. Tvangsakkord efter disse regler.
5. Afslutning ved udlodning af dividende.
B. 6. Parallelt hermed indeholdt lovene om aktieselskaber og anparts-

selskaber regler om insolvente selskabers likvidation. (Disse regler var
efter ændringerne i 1973 af en så smidig, effektiv og i det hele taget for-
målstjenlig karakter, at de i vidt omfang kom til at danne forbillede for
de nye konkursregler i 1977-loven).

C. Uden afsigelse af konkursdekret kunne en nødlidende debitor efter
1905-loven opnå

7. Tvangsmoratium udenfor konkurs d.v.s. uden afsigelse af konkurs-
dekret.

8. Tvangsakkord udenfor konkurs (do.).
D. Men da alle de nævnte muligheder var forbundet med visse, ofte

betydelige mangler (jfr. nedenfor), opererede man udenfor de lovord-
nede afviklinger i et vidt omfang med frivillige ordninger uden skifte-
rettens medvirken, men med truslen om overgang til konkurs eller tvangs-
ordning som (pressions) baggrund:

9. Frivillig moratorium.
10. Frivillig akkord.
11. Formløs afvikling (undertiden mindre heldigt betegnet som frivil-

lig likvidation) efter konkurs- eller tvangsakkordlovens regler, specielt
m.h.t. konkursorden.

(De under 9, 10, og 11 nævnte ekstrajudicielle ordninger havde og
har desuden den fordel ikke at udløse ofte store, procentuelt beregnede
gebyrer til det offentlige).

38
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Til lettelse af gennemførelse af ordninger udenfor konkurs - altså
ordninger efter 1905-loven eller helt frivillige ordninger - suppleredes
de eksisterende regler som nævnt i 1975 med en betalingsstandsnings-
ordning, der kunne få officielt præg gennem anmeldelse til skifteretten,
og som åbnede mulighed for i 3 (undertiden 5) måneder at kunne
arbejde på moratorium eller akkord uden konkursdekret eller anden
egentlig skifteretsmedvirken. Ved denne betalingsstandsningsordning op-
nåedes bl.a.:

1. Fred for eksecutionsaktioner fra enkeltkreditorers side.
2. Fristerne for afkræftelse (omstødelse) skulle regnes allerede fra beta-

lingsstandsningen, selv om konkurs måske først indtraf 3 (5) måne-
der senere.

3. Gæld stiftet i betalingsstandsningsperioden fik ved senere konkurs i
vidt omfang, efter nærmere angivne regler, fortrinsstilling fremfor
ældre gæld, men med prioritet efter den egentlige massegæld i kon-
kursboet. Denne ordning skabte mulighed for i betalingsstandsnings-
perioden at opnå en ofte hårdt tiltrængt likviditetsslettelse/kreditmu-
lighed.

Det ovenfor anførte er kun en kort, summarisk gengivelse af de eksiste-
rende hovedregler. Om enk'eltheder, undtagelser og praktisk gennem-
førelse henvises til de enkelte love og bl.a. til den nedenfor angivne litte-
raturliste.

Kritikken af de før 1/4 1978 og specielt før 1975-loven gældende regler
samlede sig - f.s.v. angår områder udenfor selskabslikvidation - hoved-
sageligt om følgende punkter vedrørende både formelle og materielle
forhold:

a. Boets kurator havde p.g.a. foreskrevne meget tungt virkende formelle
fremgangsmåder for ringe adgang til - modsat likvidatorer i selskaber
- effektivt d.v.s. forretningsmæssigt at kunne udnytte foreliggende
muligheder for at opnå det for boet (kreditorerne) bedst mulige re-
sultat.

b. Aktiverne skulle som hovedregel realiseres ved auktion, hvilket kunne
være mindre fordelagtigt end ved en - eventuel etapevis - realisering
på anden måde.
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c. Bobehandlingen trak ofte urimeligt længe ud, bl.a. fordi en række
frister var meget lange.

d. Afkræftelse (nu omstødelse) var i vidt omfang betinget af medkontra-
hentens subjektive opfattelse af den foreliggende situation, hvilket
kunne gøre afkræftelse vanskelig og ofte af bevismæssige grunde med-
førte vidtløftige processer. Fristerne for afkræftelse var desuden ofte
for korte. Kredsen af medkontrahenter, overfor hvem afkræftelse
kunne ske, var ret snæver.

e. Reglerne om boets indtræden i bestående retsforhold var ofte uover-
skuelige og krævede tit stillingtagen med så korte frister, at det kunne
virke urimeligt.

Hertil kan føjes de mere psykologiske betragtninger, at konkurssituatio-
nen ofte præges af en uheldssvanger nederlagsstemning, og at debitor
ikke spares for konkursens tort.

DANSK LITTERATUR

(Da de før 1/4 1978 gældende regler i vidt omfang er opretholdt, og da den ældre
litteratur ofte beskæftiger sig med de lege ferenda, vil den fortsat kunne være af
betydning).
Betænkning nr. 540/1969 om en fællesnordisk aktieselskabslovgivning (1969).
Gomard, Bernhard: Aktieselskabsret 2. udg. (1970). (Anm. J. Nørgaard i Fuldm.
1971 p. 46 ff. P. Holmgaard i U 1972 B p. 141 ff).
Gomard, Bernhard: Aktieselskabers likvidation og konkurs (1975). (Anm. E. Polack
i Rev. & Regn. 1975 p. 408 ff. Fisch-Thomsen i Adv.bl. 1975 p. 368 ff. M. Aar-
bakke i TfR 1976 p. 581).
Gomard, Bernhard: Aktieselskaber og anpartsselskaber efter lovene af 13/6 1973
(1975). (Anm. A. Jacobi i U 1975 B p. 129 ff. P. Holmgaard i Jur. 1976 p. 20 ff.
M. Aarbakke i TfR 1976 p. 128).
Gomard, Bernhard: Skifteret (2. udg.) 1969. (Anm. Poul Sørensen i Jur. 1970 p.
206 ff. Harbou i U 1970 B pag. 214 ff. Deleuran i Fuldm. 1970 p. 174 ff).
Gomard, Bernhard: »Betalingsstandsning og konkurs efter Konkursnovellen af
1975« - Jur. 1975 p. 357 ff.
Græsvænge m.fl.: Aktieselskabsloven af 1973 (1973). (Anm. Arne From Petersen
i Rev. & Regn. 1974 p. 139 ff. J. Korsø Jensen i U 1974 B p. 317 ff).
Græsvænge m.fl.: Anpartsselskabsloven af 1973 (1974). (Anm. J. Korsø Jensen i
U 1975 Bp. 27 ff).
Harbou Niels& Mogens Munch: Konkursloven (1962). (Anm. I. Lorch i Jur. 1962
p. 415 ff. Gomard i U 1962 B p. 278 ff).
Kjølbye Niels Th.: »De nye selskabslove« (1973) ( = »Aktieselskabsreformen« i
U 1973 Bp. 241 ff).

38*
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Larsen Aksel E.: »Sagførerens opgave ved betalingsstandsning« - Sagførerbl. 1948
p. 361 ff.
Munch, Mogens: Tillæg til Konkursloven (1972). (Anm. I. Lorch i U 1972 B p.
192 ff. J. Nørgaard i Fuldm. 1973 p. 79 ff).
Munch-Petersen, Erwin: Konkurssurrogater (1932).
Munch-Petersen, Erwin: Overdragelse til Fyldestgørelse (1935).
Munch-Petersen, Erwin: Skifteretten (1956). (Anm. L. i Fuldm. 1957 p. 13 ff.
Torben Lund i U 1957 B p. 52 ff. Niels Harbou i Jur.. 1957 p. 335 ff. E. Polack i
Rev. Regn. 1958 p. 82 ff).
Polack, E.: »Ændring af konkurslovene« i Skatpol. Oversigt 1975 p. 202 ff.
Stampe Erik: »Konkursreglerne og den frivillige likvidation« Jur. 1954 p. 249 ff.
Sørensen, Per m.fl. Betalingsstandsningen (særtryk 1977 af Revisorbladet).
Sørensen, Per: »Vigtige ændringer i konkursloven«. Adv.bl. 1975 p. 229 ff. og Rev.
6 Regn. 1975 p. 337 f̂f.
Sørensen, Poul: »Frivillige gældsordninger« - Jur. 1969 p. 213 ff.
Terp, Erik: »Om betalingsstandsningen« - Adv.bl. 1971 p. 37 ff. og Fuldm. 1971
p. 29 ff.
Tvede-Møller, Carsten m.fl.: Den kriseramte virksomhed (1975) (duplikeret).
Walbom, Allan: »Lidt om likvidation af aktieselskaber« - Fuldm. 1977 p. 49 ff.

NORSK LITTERATUR
NOU 1972/20: Gjeldsforhandling og konkurs.
Augdahl, Per: Aksjeselskapet etter norsk rett (3. utg.).
Augdahl, Per: Konkurs (1959) ,
Brækhus, Sjur: Konkursrett (1970). (Anm. J. A. Andersen i Fuldm. 1970 p. 176
ff).
Brækhus, Sjur: Materiel konkursrett og eksekusjonsrett 3. utg. (1971).
Hagerup, Francis: Konkurs og Akkordforhandling (1932).
Marthinussen, H. F.: Aksjeloven (1960).
Skåre, Jan: Lov om aksjeselskaper (1977).

SVENSK LITTERATUR

Welamson: Konkursrätt (1961).
Welamson: Konkurs (1976).
Attmann & Perslov: Göteborgs Köpmannsförening och Ackordcentralens Göte-
borgavdeling (u.a.).

IV. Konkurslov nr. 298 8/6 1977

De reformer, der var indført i 1969 og 1975 vedrørende konkursordenen,
betalingsstandsning og betingelser for indtræden af konkurs, er stort set
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opretholdt og også en del af 1872-lovens regler er bevaret. Men kritikken
af de ældre regler (jfr. ovenfor under III a-e) blev i vidt omfang imø-
dekommet, ligesom der skete en simplificering derved, at regler svarende
til 1905-loven (tvangsordninger udenfor konkurs) og til selskabslovgiv-
ningens regler om insolvent likvidation indføjedes i selve konkursloven.

Vedrørende bostyret er der givet den af kreditorerne valgte kurator
eller — i mindre boer - den af skifteretten antagne medhjælper en langt
selvstændigere stilling til at bestyre boet end tidligere. Skifteretten skal
ikke som før deltage i administrationen, men har stort set alene en række
tilsynsførende, kontrollerende og tvistafgørende funktioner, dog skal
skifteretten, indtil kurator er valgt, bl.a. træffe den vigtige beslutning om
erhvervsvirksomheden skal fortsætte eller ophøre.

Reglerne om omstødelse (forhen afkræftelse) er i vidt omfang objek-
tiviserede, idet den begunstigede ikke- længere kan undgå omstødelse ved
at bevise fallentens solvens eller sin egen gode tro. Fristerne for omstødel-
se af angribelige dispositioner er forlænget fra 8 - i visse tilfælde 3 - uger
til almindeligvis 3 måneder og i visse tilfælde længere. Endelig er person-
kredsen, der kan rammes af omstødelse, udvidet. - Disse ændrede om-
stødelsesregler må antages - gennem pressionsvirkning - at ville medvirke
til, at man i højere grad end før vil kunne få frivilige ordninger gennem-
ført.

Realisering af aktiver skal ske på den måde, der efter kurators afgø-
relse må antages at ville indbringe det største provenu.

Boets indtræden i retshandler vil ikke bero på de mellem parterne ind-
gåede aftaler, men på retsforholdets art. Usædvanlige eller urimeligt
lange opsigelsesvarsler er ikke bindende for boet. For lejemål og arbejds-
forhold er indført nye særlige regler.

Boets afslutning skal søges fremmet ved forkortelse af forskellige frister,
og der åbnes adgang til (partielt) at afslutte boet, selv om visse spørgs-
mål f.eks. separatistkrav o.l. først kan afgøres senere.

Også denne oversigt angiver kun hovedlinierne i den ny konkurslovs
ændringer og hele system. Om enkeltheder må henvises til lovens ord,
motiver, kommissionsbetænkninger og anden litteratur (jfr. nedenfor).

LITTERATUR
(Jfr. dog herved også den ovenfor under III nævnte litteratur).
Konkursbetænkning I (nr. 423/1966).
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Konkursbetænkning II (nr, 606/1971).
Karnovs kommentarer (1977).
Sørensen, Per: »Den nye Konkurslov« i Revision og Regnskabsvæsen 1977 p. 387 ff.
Polack, E.: »Den nye konkurslov« i Skattepolitisk oversigt 1977 p. 388 ff.
Gomard, Bernh.: Civilprocessen (1977).
Ørgaard, Niels: Konkursret (2. udg.) 1977.

V. Fremtiden (alm. gældssanering - Samfundsinteresser)

Hvad er så grunden til, at emnet Konkurssurrogater er sat på Det nordi-
ske Juristmødes program i 1978? Det kan ikke være for i enkeltheder at
gennemgå, belyse og kommentere gældende (dansk, norsk, svensk o.s.v.)
ret. Ej heller for at anvise, hvorledes f.eks. den nye danske konkurslovs
regler kan føres ud i praksis - det må henhøre under kommenterede lov-
udgaver og efteruddannelseskurser. Heller ikke mener jeg, at tiden
(endnu) er inde til at kritisere den nye danske lov - en vis »prøvetid« i
praksis må den anstændigvis have.

Jeg er nået til det resultat, at det kan/må være hensigten at undersøge
og belyse, hvorvidt lovgivningen - derunder specielt den nyeste danske
lov — nu også opfylder de krav, der i et moderne (stordrifts) samfund ud-
fra en række forskellige hensyn kan og vil blive stillet til en nødlidende
virksomheds mulighed for at overleve, og til fallentens egne muligheder
for, trods konkursen at føre en økonomisk nogenlunde betrygget tilværel-
se fremover. Og her melder der sig det spørgsmål (antydet under I ) :
Hvem skal der tages (mest) hensyn til ved disse overlevelsesovervejelser?
Kan/bør der blive tale om, at visse — vel i reglen samfundsmæssige -
hensyn skal have en bedre prioritet end tidligere, og at omvendt de - i
reglen pri vat-økonomiske — hensyn, der hidtil stort set har været afgø-
rende, må vige for hensyn, der i et moderne samfund måske er (politisk)
vigtigere? Og endelig: I hvilket omfang skal en fallent være økonomisk
(træl)bundet i al evighed?

1. Traditionelt og efter et (gammel-) privat-økonomisk synspunkt er
det først og fremmest kreditorene, der skal tages hensyn til under en
konkurs, i den forstand at der skal sikres dem den størst mulige dividen-
de. Dette hensyn er nu i nogen grad tilgodeset ved en ændret kreditor-
indflydelse, ved større kuratorkompetence og ved, at aktiverne kan reali-
seres — evt. langsomt — på den mest givtige, forretningsmæssige måde.

Det spørgsmål kan imidlertid rejses, om der i et moderne samfund
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muligt er andre hensyn, der kan træde i forgrunden fremfor kreditorer-
nes, og om kreditorerne ikke i visse tilfælde må nøjes med en mindre
dividende end den maximale af hensyn til andre lige så - evt. mere -
berettigede interesser.

2. Også ejernes - hvadenten det er en enkeltperson, et interessentskab,
et aktie- eller anpartsselskab e.a. - interesser kan der være anledning til
at tilgodese. Allerede i Konkurslov 1872 var der, og 1977-loven inde-
holder også (§ 106), regler om under visse omstændigheder at yde
understøttelse til ejeren og dennes familie, så en akut fysisk nødliden kan
undgås. Tilsvarende regler fandtes, og findes fortsat, ikke for ejeren af
alle aktier i et aktieselsskab (enmandsaktionæren) o.l. Ofte bliver den
akutte nød dog faktisk afhjulpet ved, at ejeren/enmandsaktionæren e.a.
mod vederlag udfører arbejder for boet. Og den moderne sociale bi-
standslovgivning giver mulighed for-̂  at ejeren og hans familie - der-
under enmandsaktionæren - ikke behøver at lide øjeblikkelig nød.

Men alt dette vedrører kun ejerens akutte situation; på langt sigt er
situationen en anden. Dette hænger sammen med, at den personligt an-
svarlige indehaver trods konkursen vedbliver - indtil forældelse er ind-
trådt - personligt at hæfte for den udækkede gæld (ny lov § 156), og
at hans muligheder for i eget navn at kunne genopbygge en ny tilværelse
for sig og sine derfor er minimale. Ikke mindst skattevæsenet, der -
efter at konkursprivilegiet for personlige skatter er ophævet - vil »tjene
ind på gyngerne, hvad der er tabt på karusellerne«, er ofte den tungeste
kreditor, bl.a. fordi skattevæsenet gennem løntilbageholdelse har mulig-
hed for i et vist omfang at lægge beslag på den tidligere fallents, men
nuværende lønmodtagers indtægter.

Denne belastning for enkeltmandsindehaveren forekommer så meget
mere grel, som et tilsvarende forhold vel teoretisk, men ikke i praksis ek-
sisterer for det likviderende aktieselskab e.l. Her er og bliver kreditorer-
nes restfordring tabt. (At en større ukendt eller glemt, afskrevet fordring
indgår og medfører boets genoptagelse, hører hjemme i Utopia).

En dansk arbejdsgruppe ved Sydjysk Universitet har udfra sociale
synspunkter for visse grupper af borgere foreslået indførelse af en ord-
ning, hvorefter den pågældendes udækkede gæld efter en konkurs blev
slettet.

Men hvis man erkender, at der for aktieselskaber o.l. - der jo får en
stadigt større udbredelse og dækker stadigt større dele af erhvervslivet -
de facto ikke er nogen »livsvarig« hæftelse, og hvis der er rationelle,
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sociale grunde til at lade visse grupper af fallenter slippe for den »livŝ -
varige« byrde, kan man nok med rette rejse det spørgsmål, om ikke alle
fallenter - når konkursen er gennemført - kunne fritages helt eller del-
vist for yderligere hæftelse - naturligvis ikke ganske automatisk - det
ville kunne friste svage sjæle til letsindigheder og ulovligheder — men
f.eks. efter afgørelse af skifteretten på grundlag af en indstilling fra bo-
styrelsen. Der ville altså her kunne blive tale om en slags tvangsakkord
for den dividende, der er opnået (en ordning som på frivillig basis kunne
etableres med ukendt dividende indenfor 1905-lovens rammer, og som
nu under navnet likvidationsakkord er legaliseret i § 157 litra 2) eller
om en ordning, hvorved den udækkede gæld blev begrænset til en stør-
relse, som fallenten havde rimelig mulighed for at afvikle — dog næppe
under den i § 161 fastsatte, sædvanlige laveste grænse for tvangsakkord
på 25 % -. Samtidigt måtte naturligvis skattevæsenets de facto-fortrinsr
stilling ophæves.

Da det formentlig alligevel er yderst lidt en kreditor - bortset fra skat-
tevæsenet — efter en konkurs »får ud af« en fallent, og da dette tab i for-
vejen — som alle andre tab — må være eller kan indkalkuleres i kreditors
pris, vil debitors hele eller delvise frigørelse for den udækkede gæld næp-
pe være til skade for nogen kreditor, medens frigørelsen vil være et so-
cialt gode for fallenten og dennes familie på kort og længere sigt.

Jeg er bekendt med, at det danske justitsministerium har nedsat et ud-
valg til undersøgelse af forholdene omkring en almindelig gældssanering
(Advokatbladet 1977 p. 52), og at ministeriet derfor ikke i forbindelse
med den ny konkurslov har villet tage dette spørgsmål op (Rev. & R
1977 p. 390), men det forekommer mig rimeligt at nævne spørgsmålet
og eventuelt debattere det som et konkurssurrogat.

3. De ansattes interesser i konkurs- og likvidationsboer er på kort sigt
tilgodeset, dels ved at kravene på løn m.v. i vidt omfang er privilegeret,
og nu ikke længere skal konkurrere med andre fortrinskrav, dels ved
Lønmodtagernes Garantifond, der sikrer såvel stort set 100 % dækning
som hurtig udbetaling, der altså ikke behøver at afvente boets afvikling,
fremskaffelse af likvid kapital, udløb af proklama o.s.v.

Men på langt sigt kan de ansattes stilling være særdeles vanskelig der-
ved, at en arbejdsplads lukkes, og de eventuelt kastes ud i uforskyldt
arbejdsløshed.

Det spørgsmål kan derfor rejses og er blevet rejst (Kastrup Glasværk
og Rank Arena TV), om de ansatte eller samfundet (stat/kommune)
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ikke burde sættes i stand til - på favorable vilkår- - at tvangsovertage en
nødlidende virksomhed for at sikre de ansattes fortsatte beskæftigelse.

4. Også den nødlidende virksomheds forretningsforbindelser (leveran-
dører og aftagere) kan have interesse i virksomhedens fortsættelse - ikke
mindst hvis der er tale om en monopol - eller eneleverandør. Virksom-
hedens sammenbrud og totale lukning kan som kædereaktion medføre
måske uovervindelige vanskeligheder for andre virksomheder, som der-
for kan være interesseret i og måske derfor bør have adgang til - på
favorable vilkår? — at overtage og videreføre virksomheden.

5. Skønt de hidtil nævnte eksempler tager sigte på enkelte grupper af
interesserede, rummer de omtalte problemer til syvende og sidst indirekte
noget samfundsmæssigt. Men samfundet som sådant (stat, amts- eller
primærkommuner eller flerheder heraf) kan - selv om samfundet i prin-
cippet kun bør være interesseret i levedygtige virksomheder - også være
direkte interesseret i at opretholde en nødlidende, måske endog tab-
givende virksomhed. Som nogle - tildels aktuelle - eksempler herpå skal
anføres:

a. Færgeforbindelser mellem landsdelene.
b. Virksomheder af særlig stor betydning for den pågældende egn

(Egnsudvikling; B&W; Stålvalseværket).
c. Valutabesparende eller valutaskabende virksomheder.
d. Sociale eller andre boligselskaber (boligsituationen i almindelighed/

rimelig husleje).
e. Overlevelse for et helt erhverv, indtil bedre tider opstår (landbruget i

1930'erne).
f. Overlevelse af eksperimenterende virksomheder, hvis virke kan for-

ventes at føre til samfundsvigtige resultater (kærnekraft, alternativ
energi).

LITTERATUR
Forespørgselsdebat d. 7/12 1977 i Folketinget (Folketingstidende 1977/78 sp. 3235
ff).
JHK: »Fallenters problemer stadig uløste« - Rev. & R. 1977 p. 386.
Gældssanering - et begrundet forslag (Sydjysk universitet 1975).
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VI. Slutning

Jeg har i det foregående rejst en række ubesvarede spørgsmål, som det
har været naturligt for mig at fremdrage i forbindelse med en under-
søgelse af, hvorledes man kunne tænke sig - væsentligst af samfunds-
mæssige grunde - at supplere den nuværende danske konkurslov og de
deri indbyggede eller forudsatte konkurssurrogater og i de andre love
indeholdte. Jeg har som nævnt ikke fundet anledning til på et nordisk
juristmøde at gøre en - i august 1978 - nyligt ikrafttrådt lov, baseret på
grundige, årelange forberedelser til genstand for kritik. Det må vente,
til loven har fungeret i hvert fald i nogle år, til den er blevet indarbejdet
og til erhvervslivet og juristerne har lært at arbejde med den.

På denne baggrund har jeg derimod fundet det rigtigst som et debat-
oplæg at fremdrage de videregående perspektiver, som kan følge af be-
grebet konkurssurrogater forstået som ordninger, der kan træde i stedet
for og udfra et helhedssynspunkt er bedre end/bør foretrækkes for en
normal konkurs og som ikke kan nås ad de veje, der allerede står åbne.

Jeg har ikke villet/kunnet opstille skemaer for hvordan disse pørgs-
mål - hvis deres berettigelse finder gehør - skal løses. Det vil jo i meget
høj grad bero på samfundsmæssige, derunder økonomiske overvejelser,
og afgørelserne er i sidste instans klart af politisk karakter.

Jeg er fuldt ud klar over, at i en række tilfælde vil løsningerne - hvis
de ønskes — ikke kunne nås (alene) ad traditionel privat-økonomisk vej,
men vil kræve indgreb, der falder ind under det så ofte — og tit med
urette - forkætrede eller misforståede begreb socialisering. Men hvis man
ikke slavisk vil følge parolen: »Det træ, der ikke kan stå, må falde« - og
hvem vil/tør det i det eksisterende samfund? - så kan det være nødven-
digt, at samfundet af hensyn til helheden eller dog til overvældende
sociale/samfundsmæssige interesser, træder til, og at mindre tungtvejen-
de interesser skubbes i baggrunden eller ofres på helhedens alter.

Jeg har ikke i dette debatoplæg villet eksemplificere endsige i enkelt-
heder villet udforme regler for løsninger af de spørgsmål, jeg ovenfor har
rejst, men håber ved den mundtlige forelæggelse på »Det 28. nordiske
juristmøde« mere konkret at kunne udbygge/eksemplificere nogle af de
tanker, jeg har gjort mig herom.

Afsluttet ultimo 1977.


