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1.

GENERELT

Kuratorforeningen har udarbejdet dette høringssvar til Justitsministeriets udkast til bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer fastsat i henhold til konkurslovens § 126, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014.
Kuratorforeningen er generelt positiv overfor, at der fastsættes overordnede linjer for, hvorledes tilsynet med konkursboer,
herunder behandlingen af konkursboernes midler, reguleres nærmere.
Justitsministeriets udkast giver alene foreningen anledning til følgende bemærkninger.
1.1

Kurators behandling af konkursboets midler

Det fremgår af udkastets § 5, stk. 1, at kontante midler i boet indsættes på én eller flere konti i et pengeinstitut.
Med virkning fra den 1. juni 2015 blev der indført nye regler for dækning af indeståender på klientbankkonti for advokater i
de tilfælde, hvor et pengeinstitut efterfølgende bliver nødlidende. Ændringen indebærer, at der ikke længere er fuld dækning
for indskud på klientbankkonti, hvorfor der gælder de samme regler for klientbankkonti som for andre bankkonti - det vil sige,
at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum på EUR 100.000 pr. indskyder. Dækningsmaksimum er gældende for
det enkelte konkursbos samlede indestående i det pågældende pengeinstitut, og altså ikke kun for boets indestående på
klientkontoen hos kurator.
Herved er boet påført en risiko, som ikke tidligere har været til stede, for så vidt angår indestående på klientbankkonti i danske pengeinstitutter.
Der har op til ændringen af loven om indskydergarantien været usikkerhed om, hvorvidt de midler, som kurator løbende oppebærer i boets regi og indsætter på klientbankkonti, skal betragtes som deponerede til beneficium for kreditormassen som
helhed herunder, hvorvidt kurator hæfter for midlernes tilstedeværelse ved udlodningen efter en culpa-norm eller på objektivt
grundlag.
Kuratorforeningen har undersøgt mulighederne for at få afdækket denne risiko forsikringsmæssigt, hvilket har vist sig ikke at
være muligt gennem kautionsforsikringsordninger (som tegnes mod kurators underslæb) eller på anden vis.
Tilsynsbekendtgørelsen bør forholde sig til, om boet og/eller kurator bærer risikoen for, at midlerne kan udbetales til kreditorerne, når disse har været placeret på (klient)konti i et pengeinstitut.
Tilsynsbekendtgørelsen lægger i § 5, stk. 3, op til, at skifteretten kan give kurator tilladelse til at råde over boets kontante
midler.
Bekendtgørelsen bør specificere, om en sådan tilladelse skal ske på grundlag af en konkret begrundet indstilling (i forbindelse med hver transaktion), eller om tilladelse kan meddeles generelt fx. i forbindelse med bobehandlingens indledning.

1.2

Kurators bogføring

Udkastets § 3 skal sikre, at der stilles samme bogførings- og regnskabsmæssige krav til kuratorer, der ikke er advokater,
som til kuratorer, der er advokater.
Klientkontovedtægten kræver, at advokater dagligt foretager bogføring og afstemning af klientkonti, og at overholdelsen af
denne forpligtelse årligt revisorattesteres specifikt samt efter selvstændig kontrol, ligesom advokaterne årligt afgiver erklæring om overholdelse af klientkontovedtægten i forhold til advokatmyndighederne.
For at sikre, at skifteretten har mulighed for at foretage løbende kontrol af midlernes tilstedeværelse, herunder kurators overholdelse af den løbende bogføringsforpligtelse, bør de kuratorer, der ikke måtte være omfattet af klientkontovedtægten, pålægges at overholde tilsvarende bestemmelser, som fremgår af klientkontovedtægten i forbindelse med den løbende bogføring og endelig regnskabsaflæggelse for boets indtægter og udgifter.
Denne forpligtelse bør også medtages for at sikre lige konkurrencevilkår for advokater henholdsvis ikke-advokater, der varetager kuratorhvervet.
Det fremgår af udkastets § 4, stk. 1, at kurator i sit bogholderi skal føre en særskilt konto for hvert konkursbo. Formålet er
hermed at sikre, at der ikke sker sammenblanding hos kurator af midler mellem flere boer eller eventuelle andre klienter,
ligesom det bør lette skifterettens adgang til at føre kontrol.
Det bør præciseres, at der endvidere skal oprettes særskilte konti for pantsatte aktiver, således at det sikres, at boets frie
midler ikke anvendes til at afholde omkostninger vedrørende aktiver, der måtte være pantsat og overbehæftet, ej heller i
perioden frem til realisationen af det pantsatte aktiv.
1.3

Skifterettens tilsyn

Det fremgår af udkastets §§ 7 og 8, at skifterettens tilsyn med boet sker med henblik på afdækning af kurators forvaltning af
boets beholdninger og værdipapirer, men udkastet regulerer tilsyneladende ikke tilsynet med kurators tilrettelæggelse af
boets behandling i øvrigt, herunder hvorledes aktiver realiseres, fordringer prøves eller om krav skal forfølges retligt m.v.
Det kan overvejes at give guidelines om, hvorledes skifterettens løbende tilsyn også på disse områder jf. konkurslovens §
127 kan udføres herunder, om kurator under boets behandling vil kunne opnå stillingtagen til berettigelsen af hhv. forhåndsgodkendelse af specifikke bobehandlingsskridt fx. anlæggelse af omstødelsessager m.v.
Som led i skifterettens udøvelse af tilsynet, kan skifteretten foretage eftersyn på enten kurators kontor eller pålægge kurator
at møde i skifteretten med de dokumenter, som skifteretten måtte bestemme.
En væsentlig del af behandlingen af konkursboer, herunder korrespondance m.v. og reg. af anmeldte krav fra fx. Lønmodtagernes Garantifond foregår elektronisk, ligesom bilag m.v. kan håndteres rent elektronisk.
Det bør præciseres, at tilsynet så vidt muligt bør foregå på kurators kontor ved anvendelse af kurators elektroniske hjælpemidler og således, at eventuelle omkostninger til fysisk udprint af dokumenter ikke afholdes af boets midler.
København, den 13. august 2015
På vegne af Kuratorforeningen
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