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Opgaver

Trojka

Kapitel 15 - Insolvensret og rekonstruktion
Opgave 1
Lise er lige startet i bankens inkassoafdeling og har fået en ny sag på sit bord. Kunden har en
kassekredit på 25.000 kr., som er overtrukket med 10.000 kr., og kunden har ikke reageret på
bankens rykkere. Lise kender kunden og ved, at han har indtil flere Rolex ure, som kan sælges brugt
til en meget høj pris.
Kan Lise få udlæg i Rolex urene, og hvordan skal hun gøre det?
Urene er ikke omfattet af trangsbeneficiet, da det er nogle dyre ure, RPL § 509
Aftale om kassekredit er ikke fundament, RPL § 478
Lise kan indgive et betalingspåkrav til Fogedretten og få udlæg i urene, hvis Fogedretten påtegner
betalingspåkravet.
Opgave 2
Anders er tømrer i sin egen enkeltmandsvirksomhed TømmerAnders. Det sidste års tid har Anders
være uheldig med nogle kunder, som ikke har betalt for det arbejde, Anders har lavet, og nu er
virksomheden TømmerAnders blevet insolvent. Virksomheden skylder penge både til banken, til
bilforhandleren, hvor Anders købte sin varevogn og til trælasten, hvor Anders henter materialer.
Trælasten drives af Anders’ bror, og Anders er klar over, at trælasten også har en stram økonomi, så
Anders vil rigtig gerne nedbringe gælden til Trælasten.
Banken har truet Anders med at indgive konkursbegæring fredag den 13. november, hvis han ikke
nedbringer overtrækket på kassekreditten inden fem dage. Om onsdagen betaler en af Anders’
kunder 50.000 kr. for udført arbejde, og Anders giver straks checken videre til Trælasten som et
afdrag på gælden.
Kan betalingen til Trælasten omstødes?
Ja, hvis virksomheden bliver erklæret konkurs inden for tre måneder. Det ser ikke umiddelbart ud
til at være en ordinær betaling, og da det er de eneste penge Anders har, har det afgørende
forringet hans betalingsevne. Omstødelse kan ske efter KL § 67.
Opgave 3
Sune har været uheldig med flere virksomheder gennem årene, og han sidder nu som 45-årig
arbejdsløs murer med en gæld på mere end 5 mio. kr. Sune har været arbejdsløs i 3 måneder, men
det ser ud til, at han snart kan blive ansat i et murerfirma. Kreditorerne forsøger at inddrive deres
tilgodehavender hos Sune, men han har ikke noget at betale med, og efterhånden synes han, det er
meget anstrengende at få alle de rykkerbreve og stille op i Fogedretten med jævne mellemrum.
Har Sune mulighed for at blive fri af sin gæld?
Så længe Sune er arbejdsløs er det svært at opnå gældssanering, men når Sune er kommet i arbejde
igen, er indkomsten stabil. Så ser det umiddelbart ud til, at han opfylder betingelserne for at opnå
gældssanering, jf. KL § 197. Sune kan på den måde blive gældfri i løbet af fem år.
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