
HVORDAN GENNEMFØRES
EN SKIFTESAG I BYRETTEN?
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til
vores personale.

Skyldner/
ansøger

Rekvirent/
advokat/kreditor

Skifterettens jurist

Du kan blive indkaldt til tre forskellige typer af
skiftesager – også kaldet insolvenssager.
Her kan du læse, hvordan de forskellige møder
forløber.

DET FØRSTE MØDE
Skifteretten har indkaldt dig til et møde, fordi du
har søgt om gældssanering.
Mødet foregår i et almindeligt mødelokale.  Skifte-
rettens jurist leder mødet, og det er kun jer to, der

Læs mere om Danmarks Domstole på www.domstol.dk

er til stede. Hvis du har en støtteperson med, må han
eller hun gerne gå med ind.
Juristen har på forhånd læst din ansøgning og vil
stille nogle spørgsmål til din økonomiske og familie-
mæssige situation. Du har pligt til at svare på juri-
stens spørgsmål, og du skal tale sandt.
Hvis skifteretten mener, at der kan startes en gælds-
saneringssag, får du besked med det samme. Er juri-
sten i tvivl, får du at vide, hvornår der senest bliver
taget en beslutning.
Hvis juristen mener, at du ikke opfylder betingelserne,
vil du få forklaret hvorfor.
Mødet varer højst en time.

Gældssanering

Møder i skiftesager
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Læs mere
På domstol.dk/skiftesager kan du læse mere
om de forskellige typer af skiftesager.
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Skifteretten har indkaldt dig, fordi du selv eller en
af dine kreditorer har sendt en konkursanmodning
til retten.
Mødet foregår i et almindeligt mødelokale. Skifte-
rettens jurist leder mødet.
Har du selv sendt begæringen, er der ikke andre
end jer to til mødet. Er det en kreditorbegæring, vil
kreditor (rekvirenten) være med til mødet - ofte
sammen med en advokat.
Skifterettens jurist starter med at fortælle dig, at
du har pligt til at svare på spørgsmål, og at du skal
tale sandt.
Herefter stiller skifteretten og kreditor/advokaten
spørgsmål om dine økonomiske forhold. Skifteret-
ten vil som regel på mødet beslutte, om du skal
under konkursbehandling. Sker det, vil skifteretten
udpege en advokat (kurator) til at behandle kon-
kursboet.

Skifteretten vil på mødet vejlede dig om, hvilken
betydning konkursen har for dig.
Mødet varer højst en time.
Når konkurssagen er helt færdig, er der et afslut-
tende møde i skifteretten. Det er frivilligt, om du vil
deltage i dette.

Tvangsopløsning af
selskaber
Skifteretten har indkaldt dig, fordi Erhvervsstyrel-
sen har sendt dit selskab til tvangsopløsning, og du
er registreret som direktør.
Mødet foregår i et almindeligt mødelokale. Skifte-
rettens jurist leder mødet. Der kan være mødt en
repræsentant for SKAT.
Skifteretten har selskabets seneste årsregnskab
og vil stille dig spørgsmål om selskabets økonomi.
Du har pligt til at svare på juristens spørgsmål, og
du skal tale sandt.

Mødet vil normalt få ét af følgende udfald:
1. Hvis selskabet er solvent, eller der er usikkerhed

om selskabets økonomi, kan skifteretten tage
selskabet under likvidation. Skifteretten vil så
udpege en advokat som likvidator.

2. Hvis selskabet er insolvent, men ejer nogle akti-
ver, vil skifteretten tage det under konkursbe-
handling og udpege en advokat som kurator.

3. Hvis skifteretten skønner, at alt relevant er
oplyst og vurderer, at selskabet er insolvent og
uden aktiver, kan skifteretten vælge straks at
opløse selskabet og slutte sagen.

Inden mødet slutter, vil skifteretten altid vejlede
dig om, hvilke konsekvenser skifterettens beslut-
ning har for selskabet og dig.

DET ANDET MØDE
På det andet møde skal der tages endelig stilling
til, om du kan få saneret din gæld eller ej. Skifte-
rettens jurist leder mødet.
Efter første møde har juristen udpeget en advokat,
der har udarbejdet et forslag til din gældssanering.
Han eller hun er med til mødet. Alle dine kreditorer
er også inviteret. Ved mødets start kan du se, hvem
af dem der deltager.
Skifterettens jurist vil gennemgå dit forslag, og du
skal under strafansvar erklære, at alle oplysnin-
gerne er rigtige. Kreditorerne har lov til at stille
spørgsmål til dig, og de har også lov til at prote-
stere mod dit forslag. Det er vigtigt, at du svarer så
godt som muligt, også selvom du synes, det går
tæt på dit privatliv.
Det er skifterettens jurist, der tager den endelige
beslutning. Det vil ofte ske under selve mødet. Men
det kan også ske efterfølgende, hvis der f.eks. skal
ændres i dit forslag.
Mødet varer højst en time.

Konkurs


