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• Krav med udpantningsret. Hjemmel til udpantningsret findes i lov om inddrivelse af gæld til 
det offentlige § 11 

o Ikke forudsætning at man har en dom, for at foretage udlæg. 
 
§ 478, stk. 4 à flere skyldnere fremgår af dokument – kan tvangsfuldbyrde alle 

• Kautionist/PS skal have underskrevet selve dokumentet (skyldforholdet) og ikke fx særskilt 
kautionserklæring, jf. U.2008.2057Ø (Kautionserklæring i allonge til gældsbrev med 
tvangsfuldbyrdelsesklausul var ikke fornødent eksekutionsgrundlag over for 
kautionisterne) 

o Om I/S se nedenstående ”parterne på fundament” 
 
Den som har tilegnet sig en fordring som er eksigibel, kan påberåbe sig dette (i tilfælde af det 
bliver nødvendigt), da han indtræder i kreditors fordring mod skyldner, jf. UfR 1973.92H 
 
Fuldbyrdelsesfrister §§ 480-484 

• Vær opmærksom på lovteksten (hvilket fundament de vedrører) 
• Indbringes for fogedretten jf. RPL § 484 à 14 dages frist for fuldbyrdelse af de nr. 4-7 

fundamenter (deklaratorisk regel) 
• 4 ugers frist for anke af byretsdom til landsret 
• 1 års frist for genoptagelse af udeblivelsesdom 

 
Fogedens stillingtagen 

• Påse, at dom/kendelse mv. er fra en myndighed, som kan træffe eksigible afgørelse 
• Tage stilling til evt. efterfølgende omstændigheder, fx debitors påstand om at betaling er 

sket.  
o Fogedforretningen kan udsættes hvis dommen er anket jf. RPL § 502 

• Bevisførelsen er begrænset i fogeden jf. RPL § 501 
 
Bestemmelserne med eksigibilitet udenfor RPL 

• Lejeloven § 113, stk. 2 
• Lov om Arbejdsretten § 34, stk. 1 
• Lov om erhvervsuddannelser § 65, stk. 3 
 

Debitorbeskyttelse 
• RPL § 505, stk. 1 

o Kreditor er objektiv erstatningsansvarlig, hvis den fordring der søges fuldbyrdet ikke 
består 

§ Ansvar for både økonomisk tab og tort (s. 34) 
 
Betalingspåkrav RPL §§ 477a-477g 

• RPL § 478, stk. 1, nr. 1, jf. 477e, stk. 2 
• Krav på max 100.000 (ikke inkl. gebyr, renter mv.) 

o Skal have sendt påkrav forinden BP, jf. RPL § 477b, stk. 2 
o Gør skyldner skriftlig indsigelse til fogeden inden 14 dage à dom nødvendig for 

fuldbyrdelse jf. §§ 477e, stk. 1 og 477f 
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Kap 4 – Udlæggets retsvirkning 
4.1 Stiftelse og registrering 
Udlæg stiftes ved fogedrettens dekret, som tilføres fogedbogen tillige med en opregning af de 
aktiver, hvori udlæg er foretaget. 

• I det hele taget se RPL § 518 
 
Formål: at vide hvilke genstande som kan sættes på tvangsauktion 

• Udlægsgenstandene skal være individualiseret, så der senere kan ske identifikation  
o Samme individualiseringskrav som i underpant i løsøre 

§ FM 1993.148/5 Ø Udlæg i fordringer ikke tilstrækkeligt individualiseret  
 
4.2 Udlæg til eje 
Gøres udlæg i rede penge, overføres de som UP straks til kreditor, jf. RPL § 521, 1. pkt. 

• Dog i nogle tilfælde kan fogeden opbevare dem, indtil kærefristen er overstået, jf. § 521, 2. 
pkt. 

 
4.3 Eksekutiv modregning 
Spørgsmål om hvorvidt rekvirenten (fogedsagsøgeren, kreditors) fordring pga. modregning er 
bragt til ophør, reguleres som andre indsigelser jf. RPL § 501 

• Er rekvirentens (kreditors) fordring mod rekvisitus (debitor) bragt til ophørt ved 
modregning, er det en gyldig indsigelse 

 
RPL § 522 à debitor kan kræve at rekvirenten (kreditor) får udlæg i en fordring rekvisitus 
(debitor) har mod ham, så der sker modregning, hvis betingelserne for modregning er opfyldt  

• (Det vil sige modregning under udlægsforretningen med ikke-konnekse modkrav.) 
o BETINGELSER: 

§ 1) De almindelige materielretlige modregningsbetingelser. Der skal 
foreligge: 

• Afviklingsmodel 
• Komputabilitet 
• Gensidighed  
• Hovedkravet må ikke være af en beskaffenhed, som udelukker 

modregning i stedet for effektiv betaling 
§ 2) der stilles et procesretligt klarheds- og likviditetskrav 

• Modfordringen (som rekvisitus har mod rekvirenten), skal være 
eksigibelt – eller anerkendt af rekvirenten eller på anden måde 
godtgjort 

• Fuldbyrdelsesfristen i RPL §§ 480-485 skal være udløbet 
 
4.4 Retspant – udlæg til forauktionering og sikkerhed 
4.4.1 – retten til tvangsauktion 
 
Ret til tvangsauktion jf. RPL § 538, stk. 1 

• Ved udlæg i værdipapirhandler sker tvangsauktion gennem værdipapirhandler jf. RPL § 557 
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• Ved personselskab: kan kun tages under konkurs, hvis den/de hæftende deltagere, er 
erklæret konkurs 

o I/S = alle interessenter skal erklæres konkurs 
o K/S = alle komplementarer skal erklæres konkurs 

• Se dog U 2013.3190 Ø – hvis parterne i et selskab ikke er i landet, kan selskabet godt 
erklæres konkurs, uden deltagerne er erklæret konkurs. 

 
Hvem kan give konkursbegæring? 

• Kan gives af kreditorer 
o Som har retlig interesse, i at fremkalde konkursen (som minimum en fordring på 

debitor) 
§ Formentlig ikke retlig interesse, hvis kreditor har fuld sikkerhed for sit krav 

(s. 180) à pant, kaution, ejendomsforbehold etc. Jf. KL § 20 
§ Kreditor bevisbyrde for sit krav, ved indsigelser som ikke uden vurdere kan 

afvises jf. s. 179 
• Hvis kravet ikke bestod, er kreditor objektivt ansvarlig for evt. 

erstatning jf. KL § 28, stk. 2 
• Hvis kravet bestod, men konkursbegæring ikke tages til følge, fx fordi 

debitor er solvent, er kreditor ansvarlig efter culpa jf. § 28, stk. 1 
o Se u.2002.2640H – imod god advokatskik at indgive 

konkursbegæring, uden at tjekke debitors økonomiske 
forhold. Advokat ansvarlig efter culpa 

o Kreditors krav behøver ikke være forfaldent, for at få iværksat konkurs jf. s. 179 in 
medio (også fremtidige og betingede fordringer, U 1994.95 V) 

§ Fx hvis en skyldner begynder at forære ting væk el.lign 
o Har altid retlig interesse: tvangskreditorer 

§ SKAT (slide 19, kap 9-10) 
§ Lønmodtagere 

o Har aldrig retlig interesse: 
§ Hvis kreditor ikke kan forvente, at få nogen dækning af sin fordring (fx fordi 

han er trådt tilbage for de simple krav el.lign.). 
§ Hvis kreditor har fuld dækning for sit krav jf. KL § 20 

• Kan gives af skyldneren 
o Ingen regler om han ”skal” 

 
1.3 Omkostninger  

• Omk. ved boets behandling har stilling som ”massekrav” à 1. klasse, jf. KL § 93, nr. 2 
o Alle massekrav er ligestillede. Skifterettens job at sørge for, at boet bliver sluttet, 

hvis der ikke er dækning for boets behandling jf. KL. § 143 
• HR: Skifteretten stiller krav om sikkerhed for disse omkostninger, jf. KL § 27, stk. 1 

o UP: mindst 30.000 (s. 181) 
o Virksomhedspant: jf. § 27, stk. 4 

§ Er der stiftet VP i virksomheden som begæres konkurs, kræves der 50.000 
kr. af VPPH som sikkerhed, selvom han ikke begærede denne konkurs. 


