
Rettevejledning – insolvens – cand. Merc. 2018. 

 

Rettevejledningen gengiver alene i stikordsform den vejledende løsning, og det heri anførte er 
således ikke dækkende for den fulde besvarelse. Ligesom der kan være alternative argumenter 
som ikke fremgår af denne. 

Opgave 1 

1. Hvordan skal Jobfisken A/S' krav håndteres? 

SVAR: Der er tale om en gensidig bebyrdende aftale. Det bør diskuteres om denne er opfyldt i sin helhed 
når ikke alle medarbejderne er fundet. Spørgsmål om indtræden § 55, og identifikation af at kurator ikke 
har en interesse i at indtræde pga. afvikling af virksomheden. Jobfisken kan derfor hæve § 58, og kræve 
erstatning efter § 59. Kravet bliver et § 97 krav.  

2. Hvad er Uniwrap A/S' muligheder i forhold til pakkemaskinen? 

SVAR: Der er ikke taget et ejendomsforbehold, derfor er der ikke krav på maskinen - § 55, stk. 3. Kravet skal 
anmeldes § 38, ikke indtræden § 55, maskinen skal omsættes af kurator og indgå i konkursmassen jf. § 32. 
alm. § 97 krav.  

3. Hvordan skal leasingaftalen med Force Leasing A/S håndteres? 

SVAR: Gensidig bebyrdende aftale. Spørgsmål om indtræden, § 55. disk. Opsigelsesvarsel § 61, og 
erstatning § 61, stk. 3. Diskussion af leasing og de særlige forhold som gør sig gældende – evt. sondring 
mellem finansiel og operationel leasing (dette er operationel). Det tæller positivt hvis man nævner 
U1981.339/2V og U83.813/1Ø og den diskussion heraf. Manglende afdrag er § 97, mens renter efter 
konkrus er § 98. 

4. Hvordan skal forholdet omkring vacuummaskinen opgøres? 

SVAR: § 70 – objektiv omstødelsesregel. disk. Af hvornår pantet er stiftet. Diskussion af sikringsakten, og 
gennemgang af kravene efter § 70., særligt uden ugrundet ophold, og anvendelse af faktum ift. tiden. Det 
bør konkluderes at pantet ikke er sikret uden ugrundet ophold. 

 
5. Redegør for hvilket krav medarbejderne kan rejse over for konkursboet? Herunder om boet kan 

anvende bestemmelsen om prøvetid til at begrænse Jespers krav. 

SVAR: § 63 ift. Indtræden – herunder at varsel skal være rimeligt og sædvanligt (og ellers mulighed for 
regulering), og så gennemgang af § 95. Den studerende bør overveje og diskutere det særlige omkring 
Jespers prøvetid og konkludere at boet indtræder i arbejdsgivers retsstilling ift. Prøvetiden. 

Det tæller positivt hvis man redegør for Lønmodtagernes Garantifond og deres rolle. 

Opgave 2: 

1. Hvordan skal skifteretten behandle Frederiks opkald? 

SVAR: § 11 vedr. krav til erklæringen. Det oplyses at det er opfyldt, § 11, stk. 6 ift. behandling bør starte 
straks, og diskussion af om den er indgivet at tegningsberettigede. 



 

2. Har Frederik og/eller Ultra Leasing A/S nogen mulighed for at få valgt advokat Nielsen? 

SVAR: § 11a. skifteretten er ikke bundet af forslaget. Diskussion af habilitet af § 238 og det forhold at der er 
tale om personer fra samme virksomhed. Det bør konkluderes at der ikke er inhabilitet – men diskussionen 
er afgørende. 

3. Hvilke muligheder er der for at finde et andet og billigere lejemål, og derved komme ud af den 
nuværende lejekontrakt med det lange opsigelsesvarsel? 

SVAR: § 12o ift. Indtræden og § 12r ift. Ophævelse. Obs på at lejekontrakten er tinglyst hvorfor varslet ikke 
kan forkortes, § 12t, stk.1, 2.pkt. Diskussion af det erstatningskrav som udlejer kan gøre gældende (§ 12o,).  

 
4. Hvilke muligheder er der for at opsige leasingaftalen og finde noget billigere udstyr andet steds? 

SVAR: gensidig bebyrdende aftale. Diskussion af leasing og uopsigelighed, samt leasinggivers mulighed for 
at tage udstyret tilbage. Diskussion af finansiel leasing og muligheden for at forkorte varslet. Det bør 
konkluderes, at der ikke kan ske forkortning af varsel, da det ikke er finansiel leasing. 

5. Hvilke muligheder er der for at opsige aftalen med freelancerne om, at de kunne benytte sig af den 
gratis kontorplads? 

SVAR: Diskussion af om de er ansatte eller selvstændige erhvervsdrivende. Diskussionen er det vigtigste. § 
12u, § 12r og § 12o. diskussion af muligheden for erstatning. 

6. Hvad skal Pernille svare? 
SVAR: Kreditormødet § 11 d. Den studerende skal redegøre for alle 4 delspørgsmål, og svarende bør 
uddybes. 
Hvem der skulle og kunne deltage i mødet - § 11d (rekonstruktør, tillidsmand og skyldner skal deltage, 
men det er frivilligt for kreditorer, om medarbejderne havde stemmeret - § 11e – kombineret med § 
10a, stk. 2 nr. 3 – de har et privilegeret krav og kan ikke stemme, og redegøre for hvilke oplysninger der 
skulle sendes ud til mødedeltagerne inden mødet - § 11c, stk.2, og endelig hvad der skulle behandles på 
mødet - § 11e, stk. 1-4.   


