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Kapitel I

Kreditorforfølgningssystemet

1. Individual- og universalforfølgning

Ved kreditorforfølgning sigtes til reglerne om tvangsfuldbyrdelse af krav, dvs. de 
regler, som regulerer kreditorers adgang til tvangsmæssigt at skaffe sig fyldestgø-
relse for deres krav ved en retsforfølgning, som retter sig mod skyldnerens for-
muemasse eller en del af  denne.

Kreditorforfølgningssystemet inddeles i to hovedformer: Individualforfølg-
ning (jf. denne bogs 1. del, omfattende kap. II-VIII) og universalforfølgning (bo-
gens 2. del, omfattende kap. IX-XVI). Sondringen beror på, om kreditorforfølg-
ningen kun omfatter den enkelte kreditor, der iværksætter den, eller den omfatter 
alle skyldnerens kreditorer.

En kreditorforfølgning vil normalt starte med, at den enkelte kreditor, hvis 
krav ikke opfyldes frivilligt af  skyldneren, indleder en individualforfølgning ved 
at få dom eller andet gyldigt tvangsfuldbyrdelsesfundament (jf. retsplejeloven 
(RPL) § 478) over skyldneren for det pågældende krav. Efterleves dommen ikke, 
eller har kreditor i øvrigt et gyldigt fundament, kan kreditor ved henvendelse til 
fogedretten på grundlag af dom eller andet fundament begære foretagelse af ud-
læg i formueaktiver tilhørende skyldneren. Hvis skyldneren fortsat ikke opfylder 
kravet, kan fordringshaveren herefter som hovedregel lade de aktiver, hvori ud-
læg blev foretaget, bortsælge på tvangsauktion. Tvangen ved kreditorforfølgning 
ligger i, at skyldneren ikke kan modsætte sig disse retsskridt – og hvis han forsø-
ger, kan de i sidste instans gennemføres med magt. Fyldestgørelsen ligger i, at 
kreditor får dækning for sit krav, så langt som provenuet fra tvangsauktionen 
rækker til. Får kreditor ikke fuld dækning, kan han fortsætte individualforfølg-
ningen, f.eks. ved at foretage nyt udlæg i andre aktiver, som skyldneren måtte 
erhverve.

En skyldner, der ikke kan (eller vil) opfylde én kreditors tilgodehavende, vil 
ofte have skyld også til andre kreditorer, der derfor også iværksætter individual-
forfølgning. Ved konkurrence mellem flere individualforfølgende kreditorer må 
der derfor tages stilling til deres indbyrdes prioritetsstilling. Udgangspunktet er 
her det almindelige princip om tidsprioritet: Hvis flere kreditorer f.eks. har fået 
foretaget udlæg i samme aktiv hos skyldneren, afgøres prioritetsstillingen som 
hovedregel af  tidspunktet for indgivelse af anmodning om udlæg, jf. RPL § 526, 
stk. 1. Den, der kommer først, får altså bedst dækning. Dette princip kan selv-
sagt føre til et kapløb mellem kreditorerne, især hvis de forventer, at skyldneren 
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ikke har – og heller ikke kan forventes at få – tilstrækkelige midler til at dække 
samtlige krav.

I modsætning hertil bygger universalforfølgning på et ligelighedsprincip. Skyld-
nerens formue anvendes til en samlet fyldestgørelse af alle hans kreditorer, og 
ved denne fyldestgørelse er udgangspunktet, at kreditorerne får samme forholds-
mæssige (procentvise) dækning af deres tilgodehavender. Graden af fyldestgø-
relse beror således ikke på tidsmæssige tilfældigheder eller på, om kreditorerne 
har været mere eller mindre ihærdige med at iværksætte kreditorforfølgning. Be-
hovet for universalforfølgning er imidlertid netop kun til stede, hvis skyldneren 
ikke er i stand til at fyldestgøre alle sine kreditorer, dvs. er insolvent. Universal-
forfølgning kan derfor også betegnes som insolvensbehandling.

2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer

2.1. Individualforfølgning

Individualforfølgning omfatter først og fremmest de tvangsfuldbyrdelsesformer, 
der er reguleret i RPL kap. 44 a-57, og som er henlagt til fogedretten. De betegnes 
derfor også under ét som fogedforretninger. I figur 1.1. er der givet en oversigt 
over disse. Som det fremgår af figuren, kan der overordnet sondres mellem fo-
gedforretninger, der sigter på at skaffe kreditor fyldestgørelse for sit krav, og de 
såkaldte »foreløbige/midlertidige« retsmidler (arrest og forbud/påbud), som kun 
tilsigter at give kreditors ret et foreløbigt værn. Hovedformålet med arrest er at 
bane vej for senere foretagelse af udlæg ved en begrænsning af skyldnerens ad-
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gang til at råde over de aktiver, hvori der er foretaget arrest. Midlertidige afgørel-
ser om forbud og påbud har kun et præventivt sigte, nemlig at forhindre adfærd, 
som strider mod en ret, der risikerer at blive krænket, jf. RPL § 413. Forbud har 
derfor for så vidt intet med tvangsfuldbyrdelse at gøre og behandles derfor kun 
kortfattet i denne fremstilling. Indtil d. 1. juli 2013 fandtes reglerne om fogedfor-
bud i RPL kap. 57. Forbudssagerne behandles herefter ikke længere som foged-
forretninger, idet de er flyttet fra fogedretten til domsretten. Samtidig er regelsæt-
tet udvidet til også at omfatte midlertidige afgørelser om påbud. De tidligere 
regler om fogedforbud er ophævet, og RPL kap. 57 (§§ 641-644) indeholder nu 
alene enkelte bestemmelser om fogedrettens bistand til opretholdelse af midler-
tidige afgørelser om forbud/påbud efter RPL kap. 40 (§§ 411-430).

Blandt de fogedforretninger, som sigter til at skaffe kreditor fyldestgørelse, 
må der dernæst sondres mellem tilfælde, hvor tvangsfuldbyrdelsen er betinget af 
et særligt grundlag (»fundament«) herfor, jf. RPL § 478, og tilfælde, hvor kravet 
kan gennemtvinges uden et sådant grundlag (»umiddelbare fogedforretninger«), 
jf. RPL kap. 55.

I tilfælde, hvor tvangsfuldbyrdelsen sker på grundlag af et fundament, må 
dernæst sondres mellem pengekrav og krav på andet end penge. Blandt de først-
nævnte tilfælde kan man udskille den fyldestgørelse, som en panthaver i fast ejen-
dom kan opnå ved at få ejendommen i brugeligt pant. Det særlige ved denne form 
for fyldestgørelse er, at panthaveren overtager driften af ejendommen for deri-
gennem at opnå fyldestgørelse for sit krav gennem indtægterne fra driften. Bort-
set fra disse tilfælde tjener fundamentet som grundlag for foretagelse af udlæg i 
aktiver, som tilhører skyldneren. Foretagelse af udlæg indebærer normalt, at der 
stiftes en sikkerhedsret for vedkommende kreditor i de pågældende aktiver, som 
svarer til den sikkerhed, der opnås ved stiftelse af en panteret. Da udlæg ikke 
stiftes ved aftale, men ved fogedrettens afgørelse – dvs. ved en judiciel akt (en 
domstolsafgørelse) – kaldes denne form for pant retspant, jf. Pant s. 6f  og Pante-
ret s. 22. Et udlæg giver således normalt ikke i sig selv kreditor fyldestgørelse, 
men giver kreditor grundlag for at sætte de udlagte aktiver på tvangsauktion, 
hvorefter auktionssummen anvendes til fyldestgørelsen.

Lyder kravet på andet end penge, kan kreditors interesse i skyldnerens opfyl-
delse af det omsættes til et pengebeløb (af  fogedretten), og dette pengekrav heref-
ter tvangsfuldbyrdes på samme måde som andre pengekrav, jf. ovenfor. I visse 
tilfælde kan kravet dog gennemtvinges in natura, dvs. at fogedretten umiddelbart 
gennemtvinger kravet eller tillader, at andre (for skyldnerens regning) foretager 
den handling, som er fastslået i fundamentet for fogedforretningen. Hvis f.eks. 
kreditor har fået dom for, at skyldneren skal udlevere en løsøregenstand eller 
sørge for en bygningsændring, kan dommen fuldbyrdes ved, at fogedretten frata-
ger skyldneren den pågældende genstand eller lader andre foretage bygningsæn-
dringen for skyldnerens regning.
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Reglerne om umiddelbare fogedforretninger knytter sig tæt til disse regler om 
gennemtvingelse in natura. Kun de besiddelseskrav, som kan gennemtvinges in 
natura, kan være genstand for en umiddelbar fogedforretning. Forskellen mellem 
de to former for tvangsfuldbyrdelse er således kun, at den umiddelbare fogedfor-
retning ikke bygger på et fundament. Således kan en kreditor f.eks. undertiden 
kræve sig indsat i besiddelsen af en løsøregenstand, som befinder sig hos skyld-
neren, selv om kreditor ikke forinden har fået dom for, at skyldneren skal afgive 
besiddelsen. Et praktisk vigtigt eksempel på en sådan umiddelbar fogedforret-
ning er en ejendomsforbeholdssælgers mulighed for at tage det solgte tilbage, 
hvis køberen misligholder betalingsforpligtelsen, jf. kreditaftalelovens § 36.

Tvangsfuldbyrdelse af pengekrav kan også gennemføres på anden måde end 
ved fogedforretninger. Dette gælder navnlig for det offentliges krav på betaling af 
skatter og afgifter m.v. Reglerne herom blev i 2008 samlet i lov om inddrivelse af 
gæld til det offentlige, der behandles nærmere i kap. VII. De typer af fordringer, 
der kan inddrives efter disse regler, er fastlagt i et bilag til loven, som også omfat-
ter enkelte privatretlige fordringer (især underholdsbidrag). Inddrivelsen vareta-
ges af den såkaldte restanceinddrivelsesmyndighed, som efter bemyndigelsen i 
lovens § 2 er skatteforvaltningen. Inddrivelsen kan ske ved lønindeholdelse eller 
ved udpantning, jf. lovens §§ 10-12. Fælles for disse inddrivelsesformer er, at de 
kan iværksættes uden noget særligt fundament herfor (f.eks. i form af en dom for 
det pågældende krav), idet grundlaget alene ligger i lovhjemlen. Udpantning sker 
imidlertid i øvrigt efter samme regler, som gælder for udlæg, jf. RPL § 478, stk. 2; 
for så vidt er udpantning ikke en selvstændig inddrivelsesform, idet lovhjemlen 
hertil fungerer som udlægsfundament. Lønindeholdelse er derimod en særlig 
inddrivelsesform, hvor indeholdelsen sker i forbindelse med det almindelige skat-
tetræk på grundlag af en afgørelse fra restanceinddrivelsesmyndigheden, hvoref-
ter det indeholdte beløb afregnes til den eller de berettigede, jf. lov om Det Fælles 
Lønindeholdelsesregister (Lovbekendtgørelse nr. 187 af 16. februar 2015).

Hvis kreditor uden brug af det lovhjemlede tvangsfuldbyrdelsessystem selv 
tiltvinger sig fuldbyrdelse, vil der normalt foreligge ulovlig selvtægt, jf. straffelo-
vens § 294. En særlig form for lovlig, privat tvangsfuldbyrdelse følger dog af de 
almindelige regler om (tvungen) modregning. Hvis betingelserne herfor er op-
fyldt, tvinger modregneren skyldneren til at tåle, at ét bestemt formueaktiv – 
skyldnerens krav mod modregneren – anvendes til fyldestgørelse af dennes krav.

2.2. Universalforfølgning

Universalforfølgning findes i tre forskellige former: Konkurs, rekonstruktion og 
gældssanering, der alle er reguleret i konkursloven (KL). Grundprincipperne for 
disse former for universalforfølgning omtales nærmere nedenfor kap. IX. Her 
skal kun gives en indledende oversigt over regelsystemet, jf. figur 1.2. En rekon-
struktion kan bestå i enten en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse (el-
ler begge dele), jf. KL § 10, men hvis den alene består af en virksomhedsoverdra-
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modsætning til tilfælde, hvor den indeholder en tvangsakkord (enten alene eller
i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse).

Som det fremgår af oversigten, kan der derfor overordnet sondres mellem
universalforfølgning (insolvensbehandling) i form af konkurs eller i form af en
akkordordning, som enten kan være en tvangsakkord eller en gældssanering.
Den afgørende forskel mellem konkurs og akkord er, om skyldneren fortsat
hæfter for den del af gælden, som kreditorerne ikke bliver fyldestgjort for gen-
nem insolvensbehandlingen.

Ved konkurs forstås en kreditorforfølgning, der retter sig mod hele skyldne-
rens formue, således at denne anvendes til at give samtlige kreditorer en – som
udgangspunkt – ligelig fyldestgørelse. KL’s regler herom vedrører fysiske og
juridiske personer (dvs. selskaber m.v.), men i kraft af henvisningerne til KL i
dødsboskiftelovens § 70 gælder de fleste af reglerne tillige for behandlingen af
insolvente dødsboer. Insolvens er tillige den grundlæggende betingelse for at
få erklæret en person konkurs. Når dette sker (ved skifterettens afsigelse af
konkursdekret), mister skyldneren rådigheden over sin formue, og individual-
forfølgning mod formuen er som hovedregel udelukket. Ved konkursdekretet
stiftes således en retspanteret over alle aktiverne til fordel for samtlige (konkurs)-
kreditorer.

Konkursbehandlingen medfører ikke bortfald af den del af gælden, som kre-
ditorerne ikke opnår dækning for. Skyldneren hæfter således fortsat herfor.
Konkurs står derved i modsætning til tvangsakkord og gældssanering, der beg-
ge kan karakteriseres som akkordformer. Ved en akkord forstås, at kreditorer-
nes fordringer nedsættes (f.eks. til en vis procentdel), således at skyldneren
derved opnår en delvis eftergivelse af gælden (ofte i forbindelse med en hen-
stand med opfyldelsen af den ikke-eftergivne del af gælden) eller eventuelt helt
bortfald af gælden. En kreditor kan naturligvis frivilligt give afkald på sit krav
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gelse, vil den normalt umiddelbart blive efterfulgt af en konkursbehandling, jf. 
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sen af den ikke-eftergivne del af  gælden) eller eventuelt helt bortfald af gælden. 
En kreditor kan naturligvis frivilligt give afkald på sit krav eller en del af  det, og 
der kan ligeledes etableres en frivillig akkord mellem skyldneren og hans kredito-
rer, hvorved disse generelt accepterer en reduktion af deres krav. Det særlige ved 
konkurslovens akkordformer er, at akkorden gennemføres tvangsmæssigt i forhold 
til kreditorerne. Hovedforskellen mellem tvangsakkord og gældssanering er, at en 
tvangsakkord skal vedtages af en majoritet af  kreditorerne (med virkning også 
for dem, der stemmer imod), mens gældssanering alene beror på en afgørelse fra 
skifteretten.

2.3. Forholdet mellem individual- og universalforfølgning

Den principielle forskel mellem individual- og universalforfølgning har en række 
afledte følger for forholdet mellem de to former for kreditorforfølgning. Univer-
salforfølgningens ligelighedsprincip medfører således, at individualforfølgning 
som udgangspunkt afskæres, når universalforfølgning indledes, jf. f.eks. KL § 31 om 
udelukkelse af (bl.a.) udlæg, når der er afsagt konkursdekret. Ellers ville indivi-
dualforfølgende kreditorer jo netop kunne skaffe sig en fortrinsstilling i forhold 
til de øvrige kreditorer. Derimod gælder det omvendte ikke; selv om en kreditor 
har indledt individualforfølgning, vil dette som udgangspunkt ikke afskære ham 
fra at få skyldneren erklæret konkurs.

Af ligelighedsprincippet følger endvidere ved universalforfølgning en særlig 
adgang til at tilsidesætte en række tidligere dispositioner, som ville indebære en 
særlig begunstigelse af én eller nogle kreditorer eller i øvrigt en forringelse af 
skyldnerens formuestatus. Denne form for tilsidesættelse sker efter reglerne om 
omstødelse, der kun finder anvendelse ved universalforfølgning. Ved gennemfø-
relsen af omstødelse tilbageføres den økonomiske værdi af begunstigelsen til 
konkursboet, således at den derved kommer alle kreditorerne til gode.

Iværksættelse af individualforfølgning beror på den enkelte kreditors initiativ. 
Derimod kan skyldneren også fremtvinge universalforfølgning. Begæring om 
konkurs eller om rekonstruktionsbehandling kan således fremsættes såvel af  
skyldneren som af en kreditor. Derimod forudsætter gældssanering altid en be-
gæring herom fra skyldneren.

Der er imidlertid også betydelige ligheder mellem individual- og universalfor-
følgning – hvilket begrunder den samlede behandling i denne fremstilling. Begge 
er kreditorforfølgning og knytter sig dermed til de tingsretlige prioritetskonflik-
ter, jf. nedenfor. Både ved udlæg og ved konkurs stiftes som nævnt retspanteret-
tigheder, hvilket knytter dem til den almindelige panteret. Dertil kommer et be-
tydeligt fællesskab mellem de to regelsæt; f.eks. er reglerne om, hvilke aktiver der 
kan gøres til genstand for udlæg, og hvilke aktiver, der kan inddrages i et kon-
kursbo, som udgangspunkt identiske. Endelig er der typisk en praktisk sammen-
hæng, idet universalforfølgning sjældent iværksættes, uden at skyldnerens øko-
nomiske vanskeligheder forinden har udmøntet sig i et større eller mindre antal 
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forsøg på at iværksætte individualforfølgning. Den insolvens, som sluttelig fører 
til universalforfølgning, har typisk foreligget i en længere periode forud, mens 
individualforfølgning forsøgtes.

3. Kreditorforfølgning og tingsret

Kreditorforfølgning har traditionelt været behandlet som en processuel disciplin, 
fordelt efter de domstolsafdelinger, der varetager henholdsvis individual- og uni-
versalforfølgning (fogedret og skifteret). I denne fremstilling behandles som ud-
gangspunkt kun den materielle foged- og konkursret. Selv om sondringen mel-
lem processuelle og materielle regler ikke er skarp, betyder dette, at regler, der 
vedrører fremgangsmåden ved gennemførelse af fogedforretninger, ved konkurs-
bobehandling m.v., kun inddrages i form af hovedprincipper, som er nødvendige 
for forståelsen af de »materielle« betingelser for det pågældende kreditorforfølg-
ningsskridt og retsvirkningerne heraf.

Den materielle kreditorforfølgningsret har imidlertid nærmere tilknytning til 
ejendomsretten (tingsretten). Det skyldes især, at de vigtigste, tingsretlige priori-
tetskonflikter først for alvor får betydning i en kreditorforfølgningssituation. 
Spørgsmålet om f.eks. en løsørekøbers beskyttelse over for overdragerens kredi-
torer har normalt ingen større interesse, hvis overdrageren er solvent, jf. Ejen-
domsretten 1 s. 34f og Peter Mortensen: Indledning til tingsretten s. 156f og 226f. 
Erhververen har typisk ingen interesse i den overdragne genstand som sådan, 
men kun i dens værdi. Medfører sælgerens økonomiske problemer, at han ikke 
kan opfylde aftalen, kan køberen hæve den – og dermed kræve tilbagebetaling af 
en eventuelt forudbetalt købesum – samt kræve erstatning for det tab, han måtte 
lide ved, at det bliver dyrere at indkøbe en tilsvarende ting andetsteds. Kan sæl-
geren honorere disse pengekrav, er der for så vidt intet problem. Er sælgeren 
derimod som insolvent blevet erklæret konkurs, rammes køberens krav – hvis 
han ikke har skaffet sig særlig sikkerhed herfor – af ligelighedsprincippet: Han 
får kun samme dækning for sit tilgodehavende som alle sælgerens andre, almin-
delige kreditorer – og det er sædvanligvis en meget ringe dækning. Derfor – og 
kun derfor – har køberen interesse i at kunne hævde, at han på et tidligere tids-
punkt, f.eks. allerede ved købeaftalens indgåelse, har opnået prioritetsbeskyttelse 
over for sælgerens kreditorer. I så fald er køberen nemlig ikke stillet som en al-
mindelig kreditor i sælgerens konkursbo, men kan forlange den solgte ting udle-
veret fra konkursboet. Dermed undgår køberen for så vidt at lide tab; taberne 
bliver i stedet sælgerens øvrige kreditorer, for så vidt som konkursboet herefter 
har ét aktiv mindre til at fyldestgøre disses krav. Prioritetsbeskyttelsens reelle 
indhold er således en ren sikkerhedsfunktion. Erhververen undgår at blive ramt af 
universalforfølgningens ligelighedsprincip – og i øvrigt at se sin ret udsat for at 
blive fortrængt af individualforfølgende kreditorer.

Kreditorforfølgning er dernæst i sig selv en form for retserhvervelse, der aktu-
aliserer de almindelige tingsretlige regler om sikringsakt og ekstinktion. Tinglys-
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ningslovens § 1 fastslår således, at utinglyste rettigheder kan blive fortrængt af 
(bl.a.) tinglyst »retsforfølgning«. Hermed menes (bl.a.) alle de ovenfor nævnte 
former for kreditorforfølgning, såvel individual- som universalforfølgning, jf. Pe-
ter Mortensen: Digital tinglysning for studerende, s. 77 ff. Er der f.eks. ved aftale 
stiftet en panteret over en fast ejendom, uden at pantebrevet er blevet tinglyst, 
ekstingveres panteretten af et senere udlæg, når dette tinglyses. Hvis omvendt 
udlægget ikke tinglyses, er dette udsat for ekstinktion i forhold til aftaleerhverve-
re og (andre) retsforfølgende kreditorer, f.eks. et senere udlæg eller en konkurs. Er 
en ejendom overdraget ved utinglyst skøde, og går sælgeren konkurs, ekstingve-
res køberens ret af  konkursboet, når konkursdekretet tinglyses på ejendommen, 
etc. Ikke alle ekstinktionsregler gælder dog til fordel for kreditorer, jf. f.eks. 
tinglysningslovens §§  27 og 27a, kapitalmarkedsloven §  184, stk. 2, og gælds-
brevslovens § 14, der alle kun kan påberåbes af (godtroende) aftaleerhververe. 
Ved prioritetskonflikter, der reguleres af disse regler, er udgangspunktet derfor, 
at retsforfølgende kreditorer ikke får bedre ret, end deres skyldner havde.

Er der ved aftale og/eller kreditorforfølgning stiftet flere konkurrerende ret-
tigheder over et formueaktiv, er det dernæst oftest først ved tvangsrealisationen 
af  vedkommende aktiv, at betydningen af rettighedshavernes prioritetsstilling 
viser sig. Den indbyrdes prioritetsstilling mellem flere panthavere i en fast ejen-
dom bestemmes af reglerne i tinglysningslovens §  40. Den grad af sikkerhed, 
panthaverne har, beror på pantebrevets plads i prioritetsrækkefølgen, set i for-
hold til ejendommens værdi – og denne værdi er i sidste instans det beløb, som 
ejendommen kan indbringe på en tvangsauktion. Rettigheder, der ikke opnår 
dækning ved tvangsauktion, slettes af tingbogen, og kreditor er herefter henvist 
til at forfølge den personlige fordring, han måtte have mod skyldneren.

Endelig er der som nævnt betydelige lighedspunkter mellem en aftalebaseret 
(under)pantsætning og (især) det retspant, som stiftes ved foretagelse af udlæg, 
f.eks. med hensyn til sikringsakt, pantets omfang og rådighedsbegrænsning. 
Også universalforfølgningens omstødelsesregler er tæt forbundet med panteret-
ten, idet de kreditorbegunstigelser, som disse regler bl.a. tilsigter at modvirke, 
ofte består i pantsætninger. Omstødelsesreglerne kan bl.a. ses som et supplement 
til reglerne om kreditorekstinktion. Mens kravet om sikringsakt tilsigter at vær-
ne bl.a. mod »hemmelige« kreditorbegunstigelser (jf. Pant s. 45f og Peter Mor-
tensen: Indledning til tingsretten s. 130f og 228), rammes ved omstødelse rettig-
heder, som er sikret ved foretagelse af den relevante sikringsakt.

4. Hensyn bag kreditorforfølgningssystemet

Det er indlysende, at kreditorforfølgningssystemet først og fremmest varetager 
hensyn til kreditorerne. Ved at sætte magten bag retten betinger det de formueret-
lige reglers sociale effektivitet. Princippet om, at aftaler er bindende, ville således 
ikke være meget værd, hvis det til syvende og sidst var frivilligt for skyldnere, om 
de ville opfylde deres forpligtelser. Muligheden for at tvangsfuldbyrde et krav 
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tjener ikke kun til at beskytte den retsposition, som de materielle, formueretlige 
regler giver en kreditor, men har naturligvis primært et præventivt sigte: at til-
skynde skyldnere til frivilligt at opfylde deres forpligtelser, således at tvangsfuld-
byrdelse undgås.

Der indgår imidlertid tillige hensyn til skyldnerne og almene samfundsmæssige 
hensyn, som ikke ville kunne varetages, hvis tvangsfuldbyrdelsen ikke skete i re-
guleret form ved hjælp af det statslige magtapparat, men f.eks. ved privat selv-
tægt – som i øvrigt heller ikke ville være foreneligt med universalforfølgningens 
samlede kreditoropgør.

For så vidt angår hensynet til skyldnerne gælder først og fremmest en række 
begrænsninger i adgangen til at gennemføre kreditorforfølgning. Der er således 
tale om en afbalancering af hensynet til kreditorforfølgningens effektivitet og af 
hensynet til beskyttelse af  skyldnerne, både materielt og processuelt (retssikker-
hed). Beskyttelsen består navnlig i en række begrænsninger i, hvilke aktiver kre-
ditorforfølgningen kan rette sig mod, men hertil kommer begrænsninger i, hvor 
hyppigt (individual)forfølgning kan iværksættes, hvor hurtigt kreditor kan skride 
til tvangsauktion, etc. En principielt endnu mere vidtgående beskyttelse ligger i 
skyldnerens mulighed for at få eftergivet gælden helt eller delvis (især ved gælds-
sanering). Disse beskyttelsesregler knytter sig netop kun til tvangsfuldbyrdelsen 
og står derved i modsætning til den »materielle« rets beskyttelsesregler, hvad en-
ten disse består i præceptiv lovgivning vedrørende det enkelte retsforhold eller i 
mere almindelige generalklausuler, lempelsesregler m.v.

Beskyttelsen mod alt for vidtgående kreditorforfølgning har også i videre for-
stand et socialt sigte, idet skyldnere – uden denne beskyttelse – i videre omfang 
ville være henvist til at få livsfornødenheder gennem den sociale lovgivning. Kre-
ditorernes fyldestgørelse ville således mere ske på skatteydernes bekostning end 
på skyldnernes. Kreditorers »tab« ved ikke at kunne gennemføre kreditorforfølg-
ning »til bunds« er desuden ofte mere formelt end reelt, fordi den under alle 
omstændigheder ofte kun kan indbringe beskedne beløb, navnlig set i forhold til 
de omkostninger, der er forbundet dermed, jf. nedenfor. Kreditorer vil derfor 
ofte længe inden, dette stadium nås, foretrække at afskrive fordringen som uer-
holdelig. Hertil kommer, at kreditorer med en større debitormasse i et vist om-
fang kan kalkulere risikoen for tab på usolide debitorer og derved fordele dem på 
samtlige debitorer (i form af højere renter, gebyrer m.v., end det ellers ville være 
nødvendigt). I så fald bæres tabene altså reelt af  de skyldnere, som opfylder deres 
forpligtelser. En videregående beskyttelse mod kreditorforfølgning har således 
en pris, der enten må betales af andre, eller som vanskeliggør eller fordyrer opnå-
elsen af kredit for dem, der vurderes som potentielt usolide skyldnere.

Effektiviteten af kreditorforfølgningssystemet beror tillige på de omkostnin-
ger, der er forbundet med at benytte det. I princippet påhviler omkostningerne 
skyldnerne, idet de lægges oven i den gæld, som søges inddrevet. Men i første 
omgang må kreditor lægge ud (til retsafgift, advokatsalær m.v.), og hvis beløbene 
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ikke kan inddrives, må kreditor bære dette tab selv. På tilsvarende måde skal 
omkostningerne ved en konkursbehandling principielt betales af konkursboets 
midler, men kreditor afkræves sikkerhed til dækning heraf. Navnlig ved mindre 
krav kan omkostningerne ved kreditorforfølgning komme til at stå i misforhold 
til kravets størrelse, samtidig med at kreditor ofte må se i øjnene, at der ikke vil 
være nogen aktiver af betydning, som kan gøres til genstand for kreditorforfølg-
ning, eller at de aktiver, som inddrages under kreditorforfølgningen, ikke kan 
forventes at indbringe noget større provenu på en tvangsauktion. Resultatet bli-
ver da, at kreditor på forhånd opgiver at forsøge at inddrive kravet – og tilsvaren-
de, at en insolvent virksomhed lukkes formløst uden nogen konkursbehandling, 
fordi dens aktiver end ikke kan dække omkostningerne herved.

Reformovervejelserne på kreditorforfølgningsområdet har derfor i de seneste 
(mange) år næsten alle haft overskrifterne forenkling og effektivisering. Inspireret 
af den stigende anvendelse af lønindeholdelse til inddrivelse af (primært) offent-
lige krav, jf. ovenfor, har det således været overvejet at overføre dette system til 
private krav (jf. bet. 1239/1992). Andre forslag har været møntet på at forenkle 
individualforfølgningen vedrørende krav, der ikke bestrides af skyldneren (»in-
kassoprocessen«), enten ved at erstatte dom som udlægsfundament af et af kredi-
tor afgivet påkrav (jf. bet. 1201/1990) eller ved at gøre processen »enstrenget« for 
mindre krav, således at sagen starter og slutter i fogedretten, når skyldneren ikke 
har indsigelser (jf. bet. 1341/1997). Selv om ingen af disse forslag er blevet gen-
nemført, dannede de dog grundlag for det i bet. 1436/2004 fremsatte forslag om en 
særlig inkassoproces, der gennemførtes samme år. Hovedprincippet heri er, at et 
betalingspåkrav fra fordringshaveren kan erstatte en dom som udlægsgrundlag, 
når skyldneren ikke fremsætter indsigelse mod kravet, og fogedretten giver påkra-
vet påtegning herom, jf. RPL kap. 44 a. For så vidt angår universalforfølgning har 
overvejelserne hovedsagelig omfattet en effektivisering af reglerne om konkursbe-
handlingen, jf. senest bet. 1273/1994, hvis forslag blev gennemført i 1996. Regler-
ne om gældssanering blev revideret i 2005 på grundlag af forslagene i bet. 
1449/2004. I 2010 (med ikrafttræden 1/4 2011) gennemførtes regler om rekon-
struktion på grundlag af forslagene i bet. 1512/2009 med det hovedformål at 
fremme mulighederne for videreførelse af insolvente, men levedygtige virksomhe-
der frem for en afvikling af virksomheden med heraf følgende tab af arbejdsplad-
ser m.v. Reglerne trådte i stedet for reglerne om betalingsstandsning og tvangsak-
kord, men de sidstnævnte blev dog i det væsentlige videreført inden for rammerne 
af rekonstruktionsbehandlingen, idet den nedsættelse af virksomhedens gæld, der 
kan opnås herved, er et af midlerne til at sikre dens overlevelse. Den seneste re-
form af reglerne i konkursloven er indførelsen i 2013 af regler om konkurskaran-
tæne på grundlag af forslagene i bet. 1525/2011, dvs. en adgang til at nedlægge 
forbud mod, at en person deltager i ledelsen af en virksomhed, hvor den pågæl-
dende ikke hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser.
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5. Lovgivning og litteratur

Reglerne om individualforfølgning findes som nævnt i RPL kap. 44 a-57. Reglerne 
blev grundlæggende revideret i 1976 på grundlag af forslagene i bet. 634/1971 om 
udlæg og udpantning. I 1978 blev reglerne om tvangsauktion revideret på grundlag 
af bet. 800/1977 om tvangsauktion over fast ejendom. Reglerne om de foreløbige 
retsmidler (arrest og forbud) blev revideret i 1988 på grundlag af bet. 1107/1987 
og reglerne om tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav i 1993 på grund-
lag af bet. 1170/1989. Som nævnt gennemførtes i 2004 regler om betalingspåkrav 
som grundlag for udlæg efter forslaget i bet. 1436/2004. Reglerne om fogedfor-
bud blev erstattet af  reglerne om midlertidige afgørelser om forbud og påbud på 
grundlag af bet. 1530/2012 ved lov nr. 1387 af 23. december 2012. Siden seneste 
revision af denne publikation er der bl.a. ved lov nr. 737 af 25. juni 2014 indført 
en række enkeltstående ændringer i RPL og andre love, f.eks. om medieannonce-
ring af tvangsauktioner og tvangsfuldbyrdelse af digitale lånedokumenter,

Af lovkommentarer til disse regler findes »Fogedsager« (af M. Kistrup, P. Mø-
gelvang-Hansen og L. Lindencrone Petersen, 5. udg., 2015). Mindre udførlig er 
»Kommenteret Retsplejelov« (redigeret af J. Møller, O. Talevski, Ulrik Ramme-
skow Bang-Pedersen og P. Thønnings, 10. udg., 2018), hvis bind II dækker de 
nævnte kapitler. En systematisk fremstilling, der dækker hele individualforfølg-
ningssystemet, er B. Gomard: Fogedret (4. udg., 1997), mens J. A. Andersen: 
Tvangsfuldbyrdelse (3. udg., 1997) ikke omfatter reglerne om tvangsauktion, der 
til gengæld i lovkommentarform behandles i samme forfatters »Auktioner« (3. 
udg., 1996).

Blandt mindre fremstillinger, der dækker dele af individualforfølgningssyste-
met, kan henvises til P. Møgelvang-Hansen: Umiddelbare fogedforretninger 
(1975), F. Taksøe-Jensen: Udlæg (1977), H. Rothe: I fogedretten (2. udg., 1997), 
samme: Hammerslag (2. udg., 1997), Helle Larsen: Praktisk fogedret (2. udg., 
2009) og J. A. Andersen: Brugeligt pant (2. udg., 1994), A. Ørgaard: Eksekuti-
onsret, materiel foged- og auktionsret (2. udg. 2016), Jesper Münther: Fogedret 
(2016) samt Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen: Kreditorerne (3. udg., 2019).

For så vidt angår universalforfølgning bygger konkursloven (af 1977) på bet. 
423/1966 om konkursordenen og bet. 606/1971 om konkurs og tvangsakkord. I 
1984 blev gældssaneringsinstituttet indført på grundlag af bet. 957/1982. Som 
nævnt gennemførtes i 1996 væsentlige ændringer af reglerne om konkursbehand-
lingen på grundlag af bet. 1273/1994, i 2005 en revision om reglerne om gældssa-
nering på grundlag af bet. 1449/2004, og i 2010 indførtes på grundlag af bet. 
1512/2009 regler om rekonstruktionsbehandling, hvori bl.a. indgik ændringer af 
reglerne om tvangsakkord. Siden seneste revision af denne publikation er der 
gennemført en række mindre ændringer af konkursloven – af størst betydning 
for indholdet formentlig ændringerne af § 64 ved lov nr. 550 af 30. maj 2017 
(ikrafttræden 1. januar 2018).
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Hovedværket om KL er Konkurslovskommentar (oprindeligt skrevet af M. 
Munch, nu videreført senest i 14. udg. ved L. Lindencrone Petersen og A. Ør-
gaard, 2018). Af systematiske fremstillinger, der omfatter flere eller alle former 
for universalforfølgning, findes J. Paulsen: Insolvensret (to værker om henholds-
vis konkurs (2010) og om gældssanering (2006)) og – i oversigtsform – L. Linden-
crone Petersen & N. Ørgaard: Dansk insolvensret (1996). Den materielle kon-
kursret er behandlet i A.Ørgaard: Konkursret (12. udg., 2018), Ulrik Ramme-
skow Bang-Pedersen, Kim Sommer Jensen, Lasse Højlund Christensen: Kon-
kurs, (2014), Kim Sommer Jensen: Konkursret, (2. udg., 2019), Ulrik Rammeskow 
Bang-Pedersen: Kreditorerne (3. udg., 2019). Om rekonstruktion alene H. Hei-
berg, L. Lindencrone Petersen og A. Ørgaard: Rekonstruktionsret (5. udg., 
2018)., Rekonstruktionsreglerne behandles endvidere i flere af de ovennævnte 
fremstillinger og i Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen m.fl.: Rekonstruktion 
(2011). Reglerne om gældssanering er – ud over ovennævnte værk af J. Paulsen 
– behandlet i L. Lindencrone Petersen og T. Kuld Hansen: Gældssanering – sta-
tus 2019 (4. udg., 2019), L. Hindborg: Gældssanering i praksis (4. udg., 2017) og 
G. Drews Jensen: Gældssanering (2. udg., 1998). Den sidstnævnte fremstilling 
omfatter således ikke de ændringer, som blev gennemført i 2005.

Kreditorforfølgning.indd   26 12/08/2019   15.00



1. DEL:

INDIVIDUALFORFØLGNING

Kreditorforfølgning.indd   27 12/08/2019   15.00



Kreditorforfølgning.indd   28 12/08/2019   15.00



29

Kapitel II

Grundlaget for udlæg

1. Udlæg. Karakteristik og funktion

Den praktisk vigtigste form for individualforfølgning er udlæg. Foretagelse af 
udlæg sigter mod at gennemtvinge pengekrav, typisk gennem stiftelse af retspant 
i bestemte aktiver med henblik på eventuel senere tvangsrealisation. Det er en 
grundlæggende betingelse for udlæg, at eksistensen af kravet er fastslået ved 
dom, eller at kravet hviler på et andet af de i loven nærmere angivne grundlag for 
udlæg (»udlægsfundamenter«), jf. nærmere herom under 2.

Retspant adskiller sig navnlig fra kontraktspant ved stiftelsesmåden. Udlæg 
er et led i tvungen fyldestgørelse af kreditorer og stiftes ved en judiciel akt, nær-
mere bestemt fogedrettens bestemmelse. I stil med kontraktspant indebærer det 
retspant, der etableres ved udlæg, begrænsninger i ejerens almindelige ret til at 
råde over det pågældende aktiv, og udlæg er, i visse tilfælde på betingelse af sær-
lig sikringsakt, beskyttet mod anden retsforfølgning og aftaleerhververe i god 
tro. Ved udlæg er der hyppigt tale om, at en pengefordring, som oprindeligt var 
usikret, opnår sikkerhed i skyldnerens aktiver i form af retspant.

Ud over at give kreditor en tingligt beskyttet sikkerhed lægger et udlæg et pres 
på skyldneren. Gennem udlægget får fordringen og dermed betalingspligten kon-
kret økonomisk realitet for skyldneren, derved at det gøres skyldneren klart, 
hvad han/hun risikerer at miste ved ikke at betale, idet udlægget giver kreditor ret 
til at sætte den udlagte genstand på tvangsauktion og søge sig fyldestgjort i et 
eventuelt nettoprovenu.

I det praktiske liv fører kun et meget beskedent antal af  de foretagne udlæg til, 
at de pågældende aktiver sættes på tvangsauktion. Dette kan i et vist omfang 
tages som et tegn på, at pressionen virker, dvs. at skyldneren »frivilligt« betaler. 
En del af  forklaringen må dog antagelig også søges i, at udlægshaverne ikke for-
venter, at de pågældende aktiver på en tvangsauktion kan give dem tilstrækkelig 
dækning, og at de derfor afstår fra at forfølge udlægget til tvangsauktion, selv om 
skyldneren ikke betaler, herunder at parterne eventuelt bliver enige om at sælge 
udlagte aktiver i »fri« handel, som erfaringsmæssigt normalt indbringer højere 
priser end salg på tvangsauktion. I 2018 blev på landsbasis fremsat knap 205.000 
begæringer om udlæg, ca. 109.000 anmodninger om betalingspåkrav samt ca. 
12.500 begæringer om tvangsauktion over fast ejendom og gennemført ca. 1.950 
tvangsauktioner over fast ejendom. Se nærmere www.domstol.dk.
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De fremhævede karakteristika ved udlæg gør sig ikke altid gældende. Ved udlæg i rede penge 
er der således ikke tale om etablering af retspant, men om umiddelbar fyldestgørelse i form 
af udlæg til ejendom. Og når der foretages udlæg i henhold til et pantebrev, opnås ikke bedre 
sikkerhed end den, der allerede bestod i henhold til pantebrevet (dvs. kontraktspantet); ud-
læggets betydning viser sig her i, at det giver ret til at forlange tvangsauktion. I atter andre 
tilfælde, f.eks. ved udlæg i goodwill, giver udlægget ikke uden videre ret til at sætte det udlag-
te på tvangsauktion. Se i det hele nærmere i kap. IV om udlægs retsvirkning.

Om begreberne kontraktspant, retspant, lovbestemt panteret og retsbestemte panterettig-
heder, se nærmere Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom s. 40ff. og Panteret s. 22f.

Udlæg foretages i almindelighed af den stedlige fogedret, som er en del af  byret-
ten, jf. RPL § 11, stk. 2, hvorefter foged- og auktionsforretninger hører til »den 
egentlige retspleje«. Fogedforretningerne er således judicielle akter, hvilket bl.a. 
viser sig i, at ændring i almindelighed må ske ved appel (kære) til landsret, jf. 
§ 584. Dette gælder også, selv om der i det enkelte tilfælde ikke er nogen tvist 
mellem parterne. I det praktiske liv opstår kun undtagelsesvis juridiske tvister 
under fogedforretninger. Den langt overvejende del af  forretningerne udføres da 
også af ikke-juridisk personale, de såkaldte »kontorfogeder«, i henhold til be-
myndigelse, der ikke kan omfatte afgørelse af tvistigheder, jf. § 19, stk. 3, som 
dog giver mulighed for at lade en »kontorfogeds« bemyndigelse omfatte visse 
hyppigt forekommende, overvejende »processuelle«, afgørelser (vedrørende den 
såkaldte »fredningsregel«, jf. § 490, politifremstilling, jf. § 494, og henstandsord-
ninger, jf. § 525).

Jf. f.eks. UfR 1996.25 Ø, der ophævede et udlæg med henvisning til, at skyldneren havde gjort 
indsigelse mod udregningen af et rentebeløb; forretningen burde derfor være udsat med hen-
blik på foretagelse af den juridiske foged, herunder til afgørelse af, om indsigelsen var iden-
tisk med den, der var taget stilling til i en tidligere kendelse i sagen afsagt af den juridiske 
foged. Se også UfR 2011.1484 Ø.

Udlægsforretninger vedrørende et stort antal offentlige krav behandles som ud-
gangspunkt under den principielt betænkelige ordning, at forretningerne foreta-
ges af pantefogederne, som ikke er uafhængige. Lov om inddrivelse af gæld til 
det offentlige fra 2008 udgør sammen med lov 1336/2008, der ændrede 166 love, 
sidste led i en række forenklinger af reglerne om inddrivelse af offentlige krav. 
Reglerne om udpantning, lønindeholdelse og modregning for samt eftergivelse 
af offentlig gæld blev herved harmoniseret og samlet i én lov indeholdende de 
generelle regler om inddrivelse af gæld til det offentlige. For nærmere omtale af 
inddrivelse af gæld til det offentlige henvises til kap. VII.

2. Generelt om fundamentskravet

Det historiske udgangspunkt er, at fogedretten er en rent eksekverende myndig-
hed, som kun træder i aktion, når den forpligtelse, der søges tvangsfuldbyrdet, er 
fastslået ved dom. Efter dette udgangspunkt er der en klar arbejdsfordeling mel-
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lem domsretten og fogedretten: det er domsrettens opgave at fastslå forpligtelsers 
eksistens; fogedrettens at effektuere domsresultatet. Fogedretten hverken kan 
eller skal optræde som overdommer, men lægge dommen uprøvet til grund, når 
tvangsfuldbyrdelse rekvireres.

I den fogedretlige terminologi kaldes kreditor traditionelt »rekvirenten« og debitor/debitrix 
»rekvisitus/rekvisita«. Ved udlægsreformen i 1976 indførtes de danske betegnelser »for-
dringshaveren« og »skyldneren« (se f.eks. § 490). De danske betegnelser anvendes også (sam-
men med »(tvangsauktions)rekvirenten«) i tvangsauktionskapitlet fra 1978 (se f.eks. § 561) og 
i arrestkapitlet, der fik sin nuværende affattelse i 1988 (se f.eks. § 629).

De danske betegnelser er derimod anset for mindre dækkende ved fogedforretninger ved-
rørende krav på andet end penge; her har de traditionelle, ufolkelige betegnelser vist sig at 
være sejlivede. De i 1993 nyaffattede regler om umiddelbare fogedforretninger (se § 596) og 
om kap. 48-forretninger (se § 528) samt de i 2001 indføjede nye regler i kapitel 57a om bevis-
sikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. (se § 653) anvender således betegnelserne 
»rekvirenten« og »rekvisitus«.

Se også Erik B. Neergaard i Lov & Ret 02/1994 s. 12 og Jens Koch i Lov & Ret 04/1994 s. 
36, begge med kritik af »rekvisitus«.

Ved tvangsfuldbyrdelse af en dom er det eneste, fogedretten har anledning til at 
underkaste nærmere prøvelse, spørgsmålet om, hvorvidt dommen er afsagt af en 
myndighed, som har kompetence til at afsige eksigible domme, hvorvidt dom-
men efter sit indhold kan fuldbyrdes, og eventuelt hvorvidt efterfølgende om-
stændigheder, f.eks. betaling, har bragt domfældtes forpligtelser i henhold til 
dommen til ophør. Disse spørgsmål giver kun i ekstraordinære tilfælde anled-
ning til tvivl, og fogedrettens behandling af sagen kan derfor i almindelighed 
koncentreres om spørgsmålet om, hvorvidt skyldneren ejer aktiver, der kan fore-
tages udlæg i.

Det historiske udgangspunkt indebærer, at kreditors vej til udlæg går over to 
stationer, hvoraf den første er domsretten og den anden fogedretten.

I sager, hvor det på forhånd forventes, at skyldneren ikke har nogen indven-
dinger mod kravet, har sagsanlæg ved domsretten i det væsentlige alene den 
funktion at sikre, at der i betryggende former gives skyldneren lejlighed til at 
fremkomme med sine indsigelser mod kravet, og at det i betryggende former kon-
stateres, at skyldneren trods dette ikke fremkommer med indsigelser. I sådanne 
tilfælde tilvejebringes udlægsfundamentet i praksis typisk ved en udeblivelses-
dom, som herefter kan give adgang til fogedretten.

Efter et temmelig langt tilløb, hvor de første skridt blev taget i 1905, blev om-
sider med virkning fra 2005 indført særlige regler (i RPL § 477 a – § 477 g) om 
betalingspåkrav, se nærmere bet. 1436 s. 401ff  og Fogedsager s. 17ff  om forhisto-
rien. De nye regler giver direkte adgang til fogedretten ved at give fordringshave-
ren mulighed for i sager af den nævnte art vedrørende pengekrav under 100.000 
kr. at slippe for først at skaffe sig en (udeblivelses)dom gennem domsretten. I 
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stedet kan fordringshaveren gennem fogedretten lade et betalingspåkrav forkyn-
de for skyldneren, således at det bliver fogedretten, der varetager opgaven med at 
påse, at skyldneren, trods lejlighed hertil, ikke fremkommer med indvendinger 
mod kravet. I givet fald giver fogedretten betalingspåkravet påtegning herom 
med den virkning, at betalingspåkravet herefter kan tjene som grundlag for fo-
gedrettens udlæg på samme måde som en (udeblivelses)dom, jf. § 478, stk. 1. nr. 
1. Se nærmere om betalingspåkrav under 3.

I øvrigt er undtagelserne fra udgangspunktet om, at udlægsfundamentet skal 
søges i en dom, gennemført på den måde, at der i § 478, stk. 1, ud over domme 
m.v., er opregnet en række dokumenter, som under visse nærmere angivne betin-
gelser kan tjene som grundlag for udlæg. Reglerne herom hviler navnlig på det 
synspunkt, at berettigelsen af kreditors krav i en række tilfælde typisk ikke giver 
anledning til reel tvist mellem parterne, og der er i tidens løb gjort stadig flere 
undtagelser fra hovedreglen om, at udlægsfundamentet skal søges i en dom. Se 
nærmere om udviklingen bet. 634 s. 32ff. Der tales i disse tilfælde om »umiddel-
bart« udlæg. Hermed sigtes til, at kreditor, når de angivne betingelser er opfyldt, 
kan gå direkte i fogedretten uden først at have været i domsretten. Selv om der, 
navnlig ved udlægsreformen i 1976, er gennemført en væsentlig udvidelse af mu-
lighederne for umiddelbart udlæg, er udgangspunktet ikke ændret. I mangel af  
særlig hjemmel for umiddelbart udlæg er erhvervelse af en fuldbyrdelsesdom (el-
ler et betalingspåkrav med påtegning) stadig nødvendig for foretagelse af udlæg.

I de tilfælde, hvor udlægsfundamentet ikke er en dom, men et privat aftaledo-
kument, er det af retssikkerhedshensyn til skyldneren ikke forsvarligt at afskære 
fogedretten fra at tage stilling til, om det påberåbte dokument er gyldigt etc. 
Udvidelsen af kredsen af udlægsfundamenter har således ført til en forskydning 
i retning af, at fogedretten ikke udelukkende er en rent eksekverende myndighed, 
men i større omfang end tidligere må tage stilling til tvister vedrørende berettigel-
sen af kreditors krav.

Antagelig for at opnå en under hensyn til det store sagsantal ønskelig standar-
disering af udlægssagernes behandling er man ved udlægsreglernes udformning 
dog ikke gået så vidt som ved de umiddelbare fogedforretninger, der vedrører 
besiddelseskrav, jf. nærmere i kap. VI under 3 om §§ 596ff. Mens det ved de umid-
delbare fogedforretninger må afgøres konkret af fogedretten, om det ville være 
betænkeligt at fremme forretningen, selv om der ikke foreligger en dom, er der 
ved udlægsforretningerne valgt den løsning i loven at stille nærmere angivne for-
melle minimumskrav for, at et privat dokument overhovedet kan tjene som ud-
lægsfundament, jf. nærmere § 478, stk. 1, nr. 4-7. Hovedsynspunktet bag reglerne 
synes at være, at når disse formelle krav er opfyldt, er der typisk ingen betænke-
ligheder ved, at kreditor kan springe domsretten over og gå direkte i fogedretten. 
Selv om de formelle krav til udlægsfundamentet er opfyldt, kan fogedretten dog 
nægte udlæg på basis af  en konkret vurdering i henhold til et betænkelighedskri-
terium, når der er tvist om kravets berettigelse, jf. § 501, stk. 1.

Kreditorforfølgning.indd   32 12/08/2019   15.00



2.

33

Også udpantningshjemmel i lovgivningen giver basis for umiddelbart udlæg 
(ofte kaldet udpantningsudlæg). Udpantningshjemmel findes nu i lov om inddri-
velse af gæld til det offentlige § 11, der som udgangspunkt omfatter alle offent-
ligretlige krav. I disse tilfælde er der i modsætning til de øvrige nævnte ikke tale 
om, at det konkrete krav er fastslået i nogen bestemt fastsat form (»fundament«), 
men alene om at kravet er af en bestemt type, typisk offentligretligt. Det hoved-
synspunkt, som ligger bag udpantningsudlæggene, ligner dog det, som betinger 
de private »fundamenter«, nemlig at der er tale om krav, hvis eksistens typisk 
ikke giver anledning til tvist.

I henhold til TEUF art. 299 kan de af Rådets og Kommissionens beslutnin-
ger, der pålægger andre end stater betalingsforpligtelser, tvangsfuldbyrdes i over-
ensstemmelse med den borgerlige retsplejes regler i den pågældende medlems-
stat, efter en prøvelse, der i Danmark foretages af Justitsministeriet, og som kun 
kan omfatte ægtheden af den pågældende beslutning.

Jf. UfR 2008.828 V, hvor landsretten udtalte, »at en beslutning fra Kommissionen, med Ju-
stitsministeriets attestation om, at beslutningen kan fuldbyrdes efter dansk ret, kan tvangs-
fuldbyrdes direkte over for den fysiske eller juridiske person, som beslutningen er rettet mod. 
Den pågældende kan inden to måneder klage over beslutningen til EF-Domstolen, jf. Trak-
tatens art. 230, stk. 5 [nu: TEUF art. 263, stk. 5], og det er kun EF-Domstolen, som kan 
udsætte tvangsfuldbyrdelsen, jf. art. 256, stk. 3 [nu TEUF art. 299, stk. 3].«

Sagen angik en beslutning om delvis tilbagebetaling af tilskud ydet til et sprogprojekt. 
Kravet var rettet mod det advokatfirma, der havde repræsenteret sprogprojektet. Da det ikke 
fremgik tilstrækkeligt klart af  beslutningen, at det var advokatfirmaet, og ikke dettes klient, 
(sprogprojektet), der var pålagt at tilbagebetale en del af  tilskuddet, kunne beslutningen ikke 
tjene som grundlag for udlæg mod advokatfirmaet. Se nærmere herom under 3.

Udvidelsen af mulighederne for umiddelbart udlæg har lettet kreditorernes vej 
til udlæg, men samtidig øget risikoen for, at der foretages udlæg for krav, der se-
nere viser sig ikke at bestå.

Med henblik på at reducere denne risiko indførtes ved udlægsreformen i 1976 
bl.a. et almindeligt princip om forhåndsunderretning af skyldneren, jf. § 493, ef-
ter hvis stk. 2 underretning dog kan undlades, hvis fogedretten finder dette ube-
tænkeligt, eller hvis det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers 
ville blive væsentligt forringet. Bestemmelsen må sammenholdes med §  495, 
hvorefter forretningen kan foretages, selv om skyldneren ikke møder (på foged-
rettens kontor) eller træffes (under en »udgående« fogedforretning). På rettens 
kontor kan dog, i skyldnerens fravær, kun foretages udlæg i fast ejendom (eller 
andele i andelsboligforeninger mv.) på grundlag af et pantebrev i samme, jf. 
§ 478, stk. 1, nr. 6, eller for krav, der er tillagt udpantningsret, og som er sikret ved 
lovbestemt pant i det udlagte; i disse tilfælde pålægges skyldneren ikke ved ud-
lægget begrænsninger, som ikke bestod i forvejen, men udlægget er en »formel« 
betingelse for eventuel senere tvangsauktion. 
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Beskyttelse af skyldnerens interesser mod følgerne af materielt uberettigede 
udlæg findes i § 505, stk. 1, hvorefter kreditor er erstatningsansvarlig på objektivt 
grundlag over for skyldneren, hvis den fordring, der søges tvangsfuldbyrdet, ikke 
består. Ansvaret omfatter, ud over erstatning af økonomisk tab, godtgørelse for 
tort (og eventuelt for lidelse). Bestemmelsen ses i bet. 634 s. 65 bl.a. som den 
»pris«, kreditorerne må betale for forenklingen, og harmonerer med almindelige 
erstatningsretlige risikosynspunkter; den svarer da også til, hvad der gælder ved 
konkurs, jf. KL § 28, stk. 2, og ved arrest, jf. RPL § 639.

3. Afgørelser truffet af danske myndigheder. Betalingspåkrav

Opregningen af fundamenter i §  478 indledes i stk. 1, nr. 1, med »domme og 
kendelser afsagt af domstole eller af  andre myndigheder, hvis afgørelser efter 
lovgivningen kan tvangsfuldbyrdes, betalingspåkrav med påtegning efter § 477 e, 
stk. 2, samt beslutninger om sagsomkostninger truffet af  de nævnte myndighe-
der«.

Bestemmelsen omfatter først og fremmest de almindelige domstole, dvs. Hø-
jesteret, landsretterne og byretterne samt Sø- og Handelsretten, jf. § 1. Denne 
opregning inkluderer foged- og skifteretterne, jf. herved § 11, stk. 2. Eksempelvis 
er en af skifteretten stadfæstet boopgørelse i forbindelse med ægtefælleskifte om-
fattet af  stk. 1, nr. 1, jf. UfR 2007.2009 Ø og UfR 1996.620 Ø. Fogedretten sørger 
normalt selv for gennemførelsen af sine afgørelser under den pågældende forret-
ning, f.eks. ved at et udlæg også kommer til at omfatte det beløb, som under ud-
lægsforretningen er tilkendt rekvirenten til dækning af omkostninger efter § 503. 
Med hensyn til fogedrettens »afgørelser« suppleres § 478, stk. 1, nr. 1, af  kre-
ditaftalelovens § 35, 3. pkt. (om forbrugerkøb) og § 51, stk. 3, 2. pkt. (om ik-
ke-forbrugerkøb), hvorefter fogedrettens opgørelse af den restfordring, som kre-
ditor måtte have på køberen efter tilbagetagelse af genstande solgt med ejen-
domsforbehold, kan tjene som udlægsfundament, således at udlæg for kravet kan 
foretages under samme fogedforretning som tilbagetagelsen. Mens kreditor i ik-
ke-forbrugerkøb har krav på betaling af en eventuel restfordring, jf. kreditaftale-
lovens § 51, stk. 3, 1. pkt., er hovedreglen den modsatte i forbrugerkøb, jf. kre-
ditaftalelovens § 35, 2. pkt., jf. §§ 41-42.

Se nærmere herom i kap. VI under 3.5 og til illustration UfR 1999.668 Ø, der anså manglen-
de kaskoforsikring i strid med købekontrakt for en »særlig omstændighed«, som efter kre-
ditaftalelovens § 41 begrundede opretholdelse af krav på og dermed udlæg for den restfor-
dring, som ikke kunne dækkes ved tilbagetagelse af den totalskadede bil. Lignende afgørelse 
i UfR 1999.931 Ø, hvor værdien af den tilbagetagne bil ifølge vurderingsrapport var ca. 
30.000 kr. under normalprisen for en tilsvarende bil. Dette og de øvrige foreliggende oplys-
ninger om bilens benyttelse, skader og stand fandtes at udgøre »særlige omstændigheder«, 
som kunne begrunde, at der som restfordring kunne gøres 20.000 kr. gældende mod køberen. 
I UfR 2004.2062 H udtalte Højesteret, at kreditaftalelovens § 41 ikke finder anvendelse, blot 
fordi køberens misligholdelse skyldes manglende betalingsvilje og ikke manglende betalings-
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evne. UfR 2010.1131 H angik forbrugerkreditkøb af en bil med ejendomsforbehold, som på 
grund af forsømt tinglysning var ekstingveret af et udlæg, der førte til, at bilen blev solgt på 
tvangsauktion. Da tilbagetagelse herefter var udelukket, anmodede kreditor om udlæg for 
den samlede restfordring som opgjort efter § 38. Med henvisning til analogien af kreditafta-
lelovens § 42, stk. 1, fandt Højesteret imildertid, at der kun kunne foretages udlæg for et beløb 
svarende bilens værdi, som konstateret på tvangsauktionen. Se også UfR 2018 2499 V.

De vigtigste eksempler på lovbestemmelser uden for RPL om eksigibilitet er le-
jelovens § 113, stk. 2, om boligretterne, lov om Arbejdsretten § 34, stk. 1, lov om 
erhvervsuddannelser § 65, stk. 3, om Tvistighedsnævnet og hegnslovens § 44, stk. 
4, om hegnssyn. I mangel af sådan særlig hjemmel er afgørelser truffet af  andre 
end de almindelige domstole ikke eksigible. Dette gjaldt tidligere også for afgø-
relser truffet af  Forbrugerklagenævnet og private klagenævn godkendt efter for-
brugerklageloven. Dette er imidlertid ændret med virkning for klagesager påbe-
gyndt efter udgangen af 2009. Herefter skal erhvervsdrivende, som ikke ønsker 
at være bundet af en afgørelse, der helt eller delvis giver forbrugeren medhold, 
give nævnet skriftlig meddelelse herom inden 30 dage, efter at afgørelsen er for-
kyndt for den pågældende. I modsat fald er den erhvervsdrivende bundet af af-
gørelsen, der kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. RPL § 478, stk. 
1, nr. 8, og forbrugerklagelovens §§ 4-4 d.

Selv om den pågældende afgørelse er truffet af  de almindelige domstole eller 
en anden myndighed, der har udtrykkelig hjemmel til at afsige eksigible afgørel-
ser, kan den selvsagt kun tjene som fundament for udlæg, i det omfang den efter 
sit eget indhold pålægger en betalingspligt. Jf. herved UfR 2002.428/1 V, der bl.a. 
fastslog, at skifterettens godkendelse af en fordringen under fordringsprøvelsen i 
et konkursbo ikke er en afgørelse, som er omfattet af  § 478, stk. 1, nr. 1.

Der skal med andre ord foreligge en fuldbyrdelsesdom til forskel fra en aner-
kendelsesdom. Også domme, som i hovedsagen er anerkendelsesdomme og for så 
vidt savner eksigibilitet, indeholder dog ofte visse eksigible elementer; typisk 
vedrørende sagsomkostningerne.

Endvidere må det fremgå af den konkrete afgørelse, hvem der er berettiget og 
forpligtet, samt hvilken ydelse den berettigede har krav på. Jf. f.eks. UfR 2008.828 
V (omtalt under 2). I det praktiske liv er disse forhold typisk klart angivet i dom-
men m.v., se dog herved nærmere nedenfor om problemerne med at identificere 
den forpligtede, når den domfældte virksomhed drives i selskabsform m.v. Selv 
om dommen ikke i et og alt er eksplicit på de anførte punkter, kan den dog tjene 
som fundament, forudsat at dens indhold klart kan fastslås ved fortolkning og 
udfyldning. Er denne forudsætning ikke opfyldt, må fogedretten afvise at foreta-
ge udlægsforretningen; kreditor må i så fald få tvivlen om dommens forståelse 
afklaret under en retssag, som ikke kan anses for afskåret af reglerne om dom-
mes negative retskraft, jf. Gomard: Fogedret s. 46f.
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Jf. til illustration UfR 1948.627 V, jf. UfR 1948.482 H, hvor domskonklusionen lød: »Mod 
udlevering af den i sagen omhandlede motorjolle bør sagsøgte … Høruphav, inden 15 dage 
fra dato betale sagsøgeren … København, 1830 kr. …«. Fogedretten gav domfældte ret i, at 
hans betalingspligt var betinget af, at båden blev udleveret til ham i Høruphav, hvorimod 
landsretten i overensstemmelse med grundsætningen: Pengeskyld er bringeskyld, anden skyld 
er henteskyld, fastslog, at dommen pålagde sagsøgte at betale mod, at båden blev stillet til 
hans disposition det sted, den befandt sig på tidspunktet for dommens afsigelse. Se herved 
Lærebog i Obligationsret I s. 47f og 121f samt Gomard/Iversen: Obligationsret 1. del s. 142f 
om opfyldelsesstedet.

Fm 1994.150/4 Ø angik en dom, hvorefter domsbeløbet skulle forrentes med en »rente på 
2% pr. måned fra 1. januar 1986«. Dommen måtte efter sit indhold forstås således, at der ikke 
skulle betales rentes rente. Se nærmere Lærebog i Obligationsret I s. 393 og Gomard/Iversen: 
Obligationsret 1. del s. 127 om rentes rente.

Jf. også UfR 1997.1258 V: Lejeres dom over den tidligere ejer af en udlejningsejendom om 
tilbagebetaling af deposita kunne tjene grundlag for udlæg i ejendommen, også efter at denne 
havde skiftet ejer, idet køberen af ejendommen i henhold til lejelovens § 7 var indtrådt i den 
tidligere ejers tilbagebetalingsforpligtelse.

UfR 2002.921 Ø angik en dom over en senere afdød mand. Dommen fandtes at være eksi-
gibel over for enken, der havde fået boet udleveret til hensidden i uskiftet bo, jf. arvelovens 
§ 16. (nu § 25).

Mens fogedretten således om fornødent kan og skal fortolke/udfylde dommen, er 
den afskåret fra at efterprøve dens materielle rigtighed, jf. §  501, stk. 2. Efter 
RPL’s system må spørgsmålet herom afgøres under appel eller, hvor der er hjem-
mel herfor, under genoptagelse. Dette gælder også med hensyn til udeblivelses-
domme, hvor domsretten ikke har foretaget nogen reel prøvelse af domskravets 
berettigelse, se nærmere § 352, stk. 1. I disse tilfælde har den domfældte sagsøgte 
adgang til genoptagelse efter § 367. Om appels og genoptagelses opsættende virk-
ning for fogedsagens foretagelse, se § 480 og § 367, stk. 1, 4. pkt., og nærmere 
nedenfor.

§ 501, stk. 2, afskærer selvsagt ikke fogedretten fra at påse, at dommen hidrø-
rer fra en myndighed med kompetence til at afsige eksigible afgørelser, og at 
dommen i øvrigt opfylder de formelle krav til et fundament, jf. herved §§ 488-489 
og f.eks. UfR 1996.598 Ø om en løs fotokopi af en tekst, der angiveligt var en 
udeblivelsesdom, men ikke umiddelbart kunne henføres til en bestemt ret, og 
som var vedhæftet en kopi af en stævning, hvoraf ikke fremgik, at den var indle-
veret til en ret; dokumentet fandtes med rette afvist som grundlag for udlæg.

UfR 1935.1124 Ø ophævede et udlæg hos B foretaget på grundlag af en dom, der angav de 
domfældte som A og B (A’s kone), idet det viste sig, at dommen rettelig angik A og C (A’s 
mor), hvilket fremgik af bl.a. en fra domsretten indhentet erklæring om sagens forløb. Afgø-
relsen tages undertiden som udtryk for, at fogedretten kan prøve, om en doms indhold beror 
på en åbenbar fejltagelse, men synes dog snarere at burde ses som et (omend noget specielt) 
udslag af det ovenfor nævnte om fogedrettens fortolkning af dommens angivelse af den dom-
fældte. Jf. herved Gomard: Fogedret s. 45 samt Tvangsfuldbyrdelse s. 295f med yderligere 
henvisninger.
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Ej heller afskærer § 501, stk. 2, fogedretten fra at tage stilling til domfældtes ind-
sigelser om, at fordringen efterfølgende er bragt til ophør, f.eks. ved betaling, dvs. 
ved omstændigheder, der ikke forelå på domstidspunktet og følgelig ikke var og 
ikke kunne være inddraget i domssagen. Jf. herved § 533, stk. 2 (om krav på andet 
end penge).

Som nævnt under 2 blev med virkning fra 2005 indført en betalingspåkravs-
ordning, som indebærer en forenkling af inkassoprocessen. Reglerne herom er 
indføjet i RPL §§ 477 a – 477 g, hvorefter en fordringshaver med et forfaldent 
pengekrav på højst 100.000 kr. kan vælge at indlevere et krav om betaling (beta-
lingspåkrav) til fogedretten (i stedet for en stævning til domsretten), når for-
dringshaveren ikke forventer, at skyldneren har indsigelser mod kravet eller vil 
gøre modkrav gældende, jf. § 477 a. En fordringshaver, der, f.eks. på grund af 
tvivl om, hvorvidt et foreliggende dokument udgør tilstrækkeligt udlægsfunda-
ment, ønsker at anvende betalingspåkravsordningen, selv om andet fundament 
haves, er ikke afskåret herfra, jf. UfR 2011.1153 Ø, men valget kan få konsekven-
ser for dækningen af omkostningerne herved.

Betalingspåkravet skal indeholde stort set de samme oplysninger som en 
stævning i en inkassosag, navnlig parternes navne og adresser, kravet og en kort 
sagsfremstilling, se nærmere § 477 b, stk. 3. I henhold til bkg. 352/2015, der er 
udstedt i henhold til § 477 b, stk. 5, skal der anvendes en særlig blanket udfærdi-
get af Domstolsstyrelsen. Desuden skal fordringshaveren efter § 477 b, stk. 4, 
bl.a. oplyse, hvorvidt fogedretten umiddelbart kan skride til udlæg, for det tilfæl-
de at skyldneren ikke fremsætter indsigelse, og hvorvidt sagen skal fortsætte som 
domssag (uden stævning), for det tilfælde at skyldneren fremsætter indsigelser.

Inden betalingspåkravet indleveres til fogedretten, skal fordringshaveren have 
sendt skyldneren en påkravsskrivelse, som opfylder reglerne i inkassolovens 10, 
stk. 2 og 3, og 10 dages fristen (regnet fra afsendelsen), se nærmere § 477 b, stk. 
2.

Fogedretten skal inden forkyndelse af betalingspåkravet for skyldneren påse, 
at det opfylder de formelle krav i § 477 a og § 477 b, og foretage en prøvelse af, om 
kravet er uklart eller ikke begrundet i sagsfremstillingen, eller om denne i væsent-
lige henseender må anses for at være urigtig, dvs. en prøvelse som i det væsentlige 
svarer til den, domsretten skal foretage af en stævning, inden der afsiges udebli-
velsesdom i henhold til § 352, stk. 1. Dersom betalingskravet har mangler i de 
nævnte henseender, afvises sagen, medmindre der gives frist til afhjælpning. Se 
nærmere § 477 c.

I UfR 2012.2851 Ø udtalte landsretten, at kreditor i betalingspåkravet som helt overvejende 
hovedregel skal opgøre kravets størrelse uden renter og omkostninger, og at opdelingen af 
kravet i hovedstol og renter m.v. må antages at være begrundet i bl.a. hensynet til fogedrettens 
kontrol af  betalingspåkravet. Det forhold, at der ifølge de pågældende købsaftaler blev til-
skrevet kreditrente pr. påbegyndt måned af den til enhver tid værende restgæld, kunne ikke 
ændre dette.
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Se som yderligere eksempler UfR 2006.1009 V, hvor fogedretten havde anmodet fordrings-
haveren om at supplere sagsfremstillingen i et betalingspålæg angående bl.a. krav på betaling 
af rykkergebyrer med oplysning om, hvornår rykkerbreve var afsendt til skyldneren, eller 
alternativt at afgive en erklæring om, at rykkerbrevene var afsendt med mindst 10 dages 
mellemrum, jf. rentelovens § 9 b, stk. 2. Da fordringshaveren nægtede at imødekomme an-
modningen, afviste fogedretten betalingspåkravet. Denne afgørelse blev tiltrådt af landsret-
ten, der var enig med fogedretten i, at kravet på rykkergebyrer ikke var tilstrækkeligt begrun-
det i sagsfremstillingen. Lignende resultat i UfR 2012.2472 V, hvor det ikke fremgik af sags-
fremstillingen, hvilke beløb der blev opkrævet i rykkergebyrer, inkassogebyr, udenretlige 
inddrivelsesomkostninger og renter.

I UfR 2013.697 Ø fandt landsretten (modsat fogedretten), at kravet var konkretiseret i 
fornødent omfang, idet karakteren af og tidsrummet for de leverede ydelser, der udgjorde 
grundlaget for det krævede beløb, fremgik af sagsfremstillingen, hvorefter »kravet udgør kre-
ditors tilgodehavende for krav i henhold til fakturaer vedr. DIV. VARER faktureret i perio-
den fra den 2012-03-16 til den 2012-04-10 med senest forfald den 2012-04-19« uden angivelse 
af fakturanumre eller antallet af  fakturaer.

Se også UfR 2019.1269 Ø, der afviste betalingspåkrav efter § 477 c, stk. 1, jf. § 477 b, stk. 
3, nr. 4 da sagsfremstillingen ikke gjorde det muligt at efterprøve renteberegningen.

Passerer betalingspåkravet fogedrettens kontrol, forkyndes det for skyldneren på 
samme måde som en stævning, medmindre udlæg er udelukket på grund af uni-
versalforfølgning eller efter ‘‘fredningsreglen’’ i § 490 (se nærmere herom kap. III 
under 3.2), og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse i så fald undla-
des, jf. § 477 b, stk. 4, nr. 1.

Gør skyldneren inden 14 dage indsigelse mod kravet ved skriftlig meddelelse 
til fogedretten, er retssagsbehandling og en dom over skyldneren nødvendig for, 
at kravet kan tvangsfuldbyrdes, se nærmere § 477 e, stk. 1, og § 477 f.

I mangel af  rettidig indsigelse fra skyldneren giver fogedretten betalingspå-
kravet påtegning herom og underretter parterne. Betalingspåkravet har herefter 
samme bindende virkning som en dom, jf. § 477 e, stk. 3, og kan tjene som ud-
lægsfundament, jf. § 478, stk. 1, nr. 1, således at fogedretten uden fornyet anmod-
ning herom kan iværksætte tvangsfuldbyrdelse, dersom fordringshaveren har 
anmodet herom i betalingspåkravet; i modsat fald modtager fordringshaveren en 
udskrift til eventuel senere brug, jf. § 477 e, stk. 2. Efter § 481 a kan betalingspå-
krav med påtegning fuldbyrdes straks.

Betalingspåkrav med påtegning fungerer reelt som udeblivelsesdomme. De er 
da også i relation til spørgsmålet om fogedrettens prøvelse af kravets berettigelse 
under en udlægsforretning underkastet samme regler som domme, jf. § 501, stk. 
2.

Ligesom ved udeblivelsesdomme har skyldneren adgang til genoptagelse, se 
nærmere § 477 e, stk. 4, der i hovedsagen svarer til § 367, stk. 1, om genoptagelse 
af udeblivelsesdomme. Genoptages sagen, annullerer fogedretten påtegningen, 
og betalingspåkravet kan herefter ikke tjene som udlægsfundament, men sagen 
må gå gennem domsretten, se nærmere § 477 e, stk. 5, sammenholdt med § 477 f  

Kreditorforfølgning.indd   38 12/08/2019   15.00



3.

39

om den videre procedure. Er der allerede foretaget udlæg på grundlag af beta-
lingspåkravet, må dette ophæves under en genoptagelse af udlægsforretningen, 
jf. § 504, nr. 5, og UfR 2008.526 Ø.

For en udførlig gennemgang af reglerne om betalingspåkrav henvises til Fo-
gedsager med yderligere henvisninger og Den civile retspleje.

Når det drejer sig om afgørelser truffet af administrative myndigheder, der ef-
ter regler uden for RPL kan træffe eksigible afgørelser, har fogedretten en vide-
regående prøvelsesret end ved domme m.v. og betalingspåkrav med påtegning, jf. 
herved grundlovens § 63. Jf. UfR 2012.2019/1 H om afgørelse truffet af  Tvistig-
hedsnævnet uden tilstrækkelig varsling af skyldneren. Se også f.eks. UfR 1994.499 
V om en hegnssynskendelse, der var afsagt, uden at skyldneren havde haft mulig-
hed for at tage stilling til afgørelsens grundlag; kendelsen fandtes at være ugyldig 
og kunne ikke danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

Lov om Arbejdsretten § 34, stk. 3, overfører RPL’s regel. Se nærmere Gomard: 
Fogedret s. 47ff.

Indsigelser, som fogedretten kan tage stilling til, behandles efter reglerne i 
§ 501, stk. 1, hvorefter det afgørende er, om fogedretten efter den bevisførelse, der 
kan finde sted for fogedretten, finder det betænkeligt at fremme forretningen. 
Bevisførelsen i fogedretten sker som udgangspunkt efter de almindelige regler 
om byretssager, dog således at fogedretten efter § 501, stk. 4, kan nægte en bevis-
førelse, som på grund af dens omfang eller beskaffenhed eller af andre særlige 
grunde bør ske under en domssag.

At dømme efter nyere trykt praksis synes der af og til at kunne opstå tvivl om, 
hvem udlægsforretningen kan rettes mod, når dommen m.v. angår en virksom-
hed, der drives i selskabsform etc. Tvivlsspørgsmål herom kan navnlig opstå ved 
udlæg på grundlag af udeblivelsesdomme afsagt på basis af  stævningen i inkas-
sosager, jf. § 352, stk. 1, hvor kreditor, dennes advokat eller andre implicerede 
ofte ikke synes at have tænkt nærmere over debitors sande identitet, før sagen 
havner i fogedretten, som herefter sidder med Sorteper, idet den skal fastslå, 
hvem domsretten kan antages at have domfældt; fogedrettens opgave komplice-
res af, at den er afskåret fra at tage stilling til, hvem der i det underliggende for-
hold er rette debitor, idet fogedretten som nævnt ikke kan efterprøve dommens 
materielle rigtighed. Jf. § 501, stk. 2, og f.eks. UfR 1991.764 V, hvor domme over 
et ApS og den pågældende virksomhedsejer ikke kunne tjene som grundlag for 
udlæg hos virksomhedsejerens ægtefælle, da ingen af dommene angav denne som 
skyldner; det pågældende ApS var aldrig stiftet. Landsretten udtalte, at §  501 
ikke gav hjemmel til at afgøre, hvem der hæftede for gæld optaget i ApS’ navn.

Særligt illustrative for den praktiske problemstilling og den til tider vanskelige grænsedrag-
ning mellem (den tilladte og påbudte) fortolkning/udfyldning af den foreliggende dom og 
den (forbudte) materielle prøvelse af det underliggende retsforhold er UfR 1987.196 V og 
UfR 1987.822 H (jf. UfR 1987.185 V). Sagerne vedrørte udeblivelsesdomme, der angav dom-
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fældte som henholdsvis »Knaspers Diskotek v/A« og »DK-Bus v/ A og B«. I begge tilfælde 
kom det først i fogedretten for en dag, at den pågældende virksomhed var et ApS. I UfR 
1987.196 V fastslog landsretten for det første, at fogedretten ikke havde haft kompetence til 
at tage stilling til det underliggende forhold, dvs. om det var Knaspers Diskotek ApS eller A, 
der hæftede for kravet. For det andet udtalte landsretten, at dommen måtte forstås således, at 
det var A personligt, der ved dommen var dømt til betaling af beløbet. UfR 1987.822 H 
statuerede derimod, at dommen måtte forstås som en dom over DK-Bus ApS og ikke (tillige) 
som en dom over A og B personligt, hvorfor den ikke kunne tjene som fundament for udlæg 
hos disse.

De to kendelser er ikke nødvendigvis uforenelige, idet forskellen på de to fortolkningsre-
sultater kan ses som udslag af, at angivelsen af domfældte i højesteretssagen gennem referen-
cen til v/A og B signalerede, at der var tale om et samvirke af personer, hvorimod angivelsen 
af domfældte ved firmanavn v/ kun én person i UfR 1987.196 V ikke i sig selv pegede i denne 
retning. Jf. herved UfR 1995.803 Ø, hvor domfældte var angivet som »X v/A«; dommen 
kunne ikke danne grundlag for udlæg hos X I/S, idet det ikke fremgik af dommen, at den 
angik gæld, som påhvilede et firma med andre indehavere end A (dissens for det modsatte 
resultat med henvisning til, at det af dommen fremgik, at en medinteressent B havde afgivet 
forklaring i sagen). De to 1987-afgørelser er nærmere omtalt af  Jørgen Jochimsen i Fm 1987 
s. 40f, Boris Hansen i Advokaten 1988 s. 83f. Se også Hans Engberg i Fm 1992 s. 133 samt 
Tvangsfuldbyrdelse s. 147f.

Med hensyn til interessentskaber følger det af retspraksis, at angivelsen af dom-
fældte som »X I/S« ikke i sig selv kan tjene som grundlag for udlæg hos interes-
senterne, jf. UfR 1996.355 Ø. Det samme gælder formentlig, selv om angivelsen 
lyder »X I/S v/ A og B«, se herved UfR 1987.822 H og jf. UfR 2003.795 Ø; uden 
klare holdepunkter for andet anses angivelsen »v/« således alene for en angivelse 
af processuel repræsentation og ikke en partsbetegnelse. Udlæg hos såvel I/S som 
interessenterne kan derimod foretages på grundlag af en dom, der angiver dom-
fældte som »X I/S samt A og B«. Samme resultat blev nået i Fm 2002.81/2 Ø i en 
udeblivelsesdom over »Y I/S v/ de personlige indehavere A og B in solidum«; det 
fremgik af dommen, at den var forkyndt for de sagsøgte. Jf. i det hele Erik Hør-
lyck: Interessentskaber og konsortier (2. udg. 1996) s. 188f med yderligere henvis-
ninger samt Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel: Dansk Selskabsret 3 
(3. udg. 2015) s. 474 ff. I Fm 1999.13/2 Ø tog landsretten udgangspunkt i det 
anførte, at tvangsfuldbyrdelse af en dom alene kan ske over for den domfældte, 
og at en dom over et I/S således ikke kan danne grundlag for udlæg hos de enkel-
te interessenter, og fandt, at det samme gælder i forholdet mellem en ejerforening 
og dens medlemmer, idet der heller ikke her foreligger den identitet, der må kræ-
ves for, at en dom kan fuldbyrdes over for andre end den umiddelbart domfældte. 
Denne afgørelse kritiseres af Kim Munk-Petersen i UfR 1999 B. 152ff. Se også 
Fogedsager s. 56f og 289f med yderligere henvisninger. Endelig kan anføres UfR 
2000.1627 V, hvor en udeblivelsesdom afsagt over »Hartmann Handel & Rekla-
me« ikke fandtes at have et sådant indhold, at den kunne tjene som fundament 
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for udlæg hos Kurt Hartmann personlig, selv om det måtte lægges til grund, at 
Hartmann Handel & Reklame var et personligt drevet firma ejet af  denne.

Det understreges, at ovenstående angår det fogedretlige spørgsmål om, hvilke 
krav om klarhed der stilles til angivelsen af domfældte, og dermed hvem tvangs-
fuldbyrdelsen kan rettes mod. Et andet spørgsmål er det materielretlige spørgs-
mål om, hvem der hæfter for de forpligtelser, som f.eks. et I/S har pådraget sig, 
og om hæftelsen er principal eller »modificeret principal/subsidiær« osv. Se her-
ved Martin Christian Kruhl i UfR 2009 B.138f og 420ff samt Søren Friis-Hansen 
og Jens Valdemar Krenchel i UfR 2009 B.300ff samt Lasse Møller i Justitia nr. 
5/2012. For yderligere omtale af de tilsvarende fogedretlige spørgsmål ved umid-
delbart udlæg på grundlag af gældsbreve og pantebreve, se nedenfor 7.

Mens kendelser og betalingspåkrav med påtegning kan fuldbyrdes straks, jf. 
§ 481 og § 481 a, er den legale fuldbyrdelsesfrist for domme (og afgørelser om 
sagsomkostninger) 14 dage. Anke inden fuldbyrdelsesfristens udløb har som ud-
gangspunkt opsættende virkning. Har rekvirenten fået delvis medhold i 1. in-
stans og anket for at få fuldt medhold, udelukker anken ikke i sig selv, at han 
anvender dommen som udlægsfundament, jf. UfR 2000.1251 V og Fm 2010.351 
V. I UfR 2004.2011 Ø havde rekvisitus under anke (inden fuldbyrdelsesfristen) 
taget bekræftende til genmæle med hensyn til en del af  det beløb, han var pålagt 
ved den påankede byretsdom; dette gjorde ikke byretdommen delvis eksigibel.

Også anmodning om genoptagelse af en udeblivelsesdom har som udgangs-
punkt opsættende virkning, jf. i det hele § 480, stk. 1-2, til dels sammenholdt med 
stk. 5 og med § 367, stk. 1, sidste pkt. Om genoptagelse af sag betalingspåkrav 
med påtegning, se ovenfor om § 477 e, stk. 5.

Fristerne for anke og genoptagelse er længere end fuldbyrdelsesfristen, og 
anke m.v. efter fuldbyrdelsesfristens udløb har kun opsættende virkning, hvis 
dette bestemmes i det enkelte tilfælde, eventuelt på betingelse af sikkerhedsstillel-
se, af  den ret, hvortil sagen er indbragt, jf. § 480, stk. 3, sammenholdt med § 367, 
stk. 1, sidste pkt.

§ 480 suppleres af § 486, stk. 2, hvorefter fogedretten kan bestemme, at kravet, 
eventuelt på betingelse af sikkerhedsstillelse, skal fuldbyrdes inden fuldbyrdel-
sesfristens udløb eller på trods af anke inden dette tidspunkt, navnlig hvis det må 
antages, at muligheden for at opnå dækning ellers ville blive væsentligt forringet.

I UfR 2009.2257 V var dommen afsagt den 9/1, anmodning om udlæg indgivet den 16/1, og 
udlæg foretaget den 3/2. Med henvisning til, at anmodningen var indgivet før udløbet af 
fuldbyrdelsesfristen, og da der ikke forelå omstændigheder som anført i § 486, stk. 2, burde 
fogedretten have afvist sagen, jf. § 486, stk. 1. Selv om fuldbyrdelsesfristen var udløbet, da 
udlægget blev foretaget, fandt landsrettens flertal, at fogedrettens manglende afvisning af 
anmodningen begrundede ophævelse af udlægget, mens mindretallet ikke ville tillægge fejlen 
denne virkning, idet hverken hensynet til kærende eller andre udlægshavere i det konkrete 
tilfælde talte for ophævelse af udlægget.
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§ 480 suppleres endvidere af § 502, hvorefter fogedretten kan udsætte forretnin-
gen, bl.a. hvis den dom, som søges fuldbyrdet, er anket (eller analogt genoptaget) 
efter ankefristens udløb. I modsætning til ankeinstansens beslutning efter § 480, 
stk. 3, om at tillægge anken opsættende virkning, går fogedrettens beslutning 
efter § 502 ud på, at forretningen udsættes. Dette indebærer, at tidspunktet for 
udlægsanmodningens indgivelse i givet fald bliver afgørende for udlæggets prio-
ritet i konkurrence med andre udlæg i samme genstand, jf. § 526, stk. 1, sammen-
holdt med stk. 3 og 5, se nærmere i kap. IV under 4.4. Findes udsættelse betæn-
kelig af hensyn til kreditors fyldestgørelse, kan fogedretten vælge i stedet at fore-
tage udlægget, men betinge det af sikkerhedsstillelse eller supplere det med 
tvangsauktionsforbud, se nærmere § 502, stk. 2.

Jf. f.eks. UfR 1988.254 Ø samt Fm 1995.67/2 V, hvor anke af en udeblivelsesdom inden fuld-
byrdelsesfristens udløb blev afvist, hvorpå domfældte efter fuldbyrdelsesfristens udløb fik 
sagen genoptaget efter § 367. Domsretten nægtede at tillægge genoptagelsen opsættende virk-
ning efter § 367, stk. 1, sidste pkt., jf. § 480. Under kære af udlæg foretaget på grundlag af 
udeblivelsesdommen udtalte landsretten, at fogedretten i § 502, stk. 1, nr. 1, eller dennes ana-
logi havde haft hjemmel til at udsætte forretningen på dommen i genoptagelsessagen. Lands-
retten fandt det af hensyn til domhaverens fyldestgørelse betænkeligt at ophæve udlægget og 
nedlagde i stedet tvangsauktionsforbud efter § 502, stk. 2. Se i samme retning UfR 1998.982 
Ø.

Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet og godkendte private tvistløsningsorganer, 
hvorved forbrugeren har fået helt eller delvist medhold, kan tvangsfuldbyrdes 
efter udløbet af fristen i forbrugerklagelovens § 32 (30 dage efter forkyndelse af 
afgørelsen), medmindre den erhvervsdrivende forinden har givet skriftlig medde-
lelse til nævnet om, at den pågældende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, 
jf. samme lovs § 34 og retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 8. At den erhvervsdrivende 
på forhånd har protesteret mod nævnsbehandling er ikke i sig selv tilstrækkeligt 
til at undgå bundethed og eksigibilitet, jf. UfR 2012.2213 Ø Efter forbrugerkla-
gelovens § 33 suspenderes 30dagesfristen i tilfælde af (anmodning om) genopta-
gelse af klagesagen.

4. Afgørelser truffet af udenlandske myndigheder

Det er RPL’s udgangspunkt, at udenlandske domme m.v. ikke er eksigible i Dan-
mark, jf. § 479 forudsætningsvis. De har som udgangspunkt heller ikke retskraft 
her i landet, jf. § 223 a forudsætningsvis og nærmere herom Morten Frank og 
Gregers Gam i UfR 2013 B.185ff. De vigtigste undtagelser fra disse regler findes 
nu i lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser på 
det civil- og handelsretlige område (tidligere betitlet: lov om Bruxelles I-forord-
ningen), der med virkning fra 1/7 2007 gennemførte den såkaldte parallelaftale 
mellem Det Europæiske Fællesskab og Danmark om retternes kompetence og 
om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige 
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