
 Formuret III 

 1 

Dispositioner til Formueret III 

Indholdsfortegnelse 

Sikkerhed i fordringer ......................................................................................................................................................... 3 

Simple fordringer ........................................................................................................................................................... 3 

Skyldnerens retsstilling ved overdragelse af simple fordringer (GBL §§ 27-30) ............................................................. 4 

Sikringsakt – denunciation ............................................................................................................................................. 4 

Simple gældsbreve ......................................................................................................................................................... 6 

Negotiable gældsbreve (/fordringer) ............................................................................................................................. 7 

Virksomhedspant og fordringspant ............................................................................................................................. 11 

Ophørsgrunde .................................................................................................................................................................. 15 

Fyldestgørelse .............................................................................................................................................................. 15 

Ikke-fyldestgørelse ....................................................................................................................................................... 17 

Kaution ............................................................................................................................................................................. 18 

Stiftelse ........................................................................................................................................................................ 18 

Forpligtelsens indhold .................................................................................................................................................. 18 

Forpligtelsens ophør .................................................................................................................................................... 20 

Privat kaution .............................................................................................................................................................. 21 

Regresproblemer ......................................................................................................................................................... 22 

Digital tinglysning ............................................................................................................................................................. 24 

Rettigheder over fast ejendom .................................................................................................................................... 25 

Tinglysningens retsvirkninger ...................................................................................................................................... 27 

Fremgangsmåden ved tinglysning ............................................................................................................................... 29 

Betinget overdragelse af fast ejendom ........................................................................................................................ 31 

Sikkerhed i fast ejendom .................................................................................................................................................. 33 

Panteretsbegreb .......................................................................................................................................................... 33 

Forholdet mellem pantsætter og panthaver ................................................................................................................ 35 

Prioritetsstillingen mellem flere panterettigheder ....................................................................................................... 36 

Ejerpantebreve og skadesløsbreve .............................................................................................................................. 39 

Panthavers fyldestgørelse ............................................................................................................................................ 41 

Sikkerhed i løsøre ............................................................................................................................................................. 44 

Sikkerhedsformer ......................................................................................................................................................... 44 

Eksekutionsret .................................................................................................................................................................. 58 



 Formuret III 

 5 

- Der kan overdrages en del af en fordring. 
 
Forskellen mellem GBL § 31 og GBL § 29 

- GBL § 29: Skal sikre, at den skyldner, som hverken kendte eller burde kende til 
overdragelsen, bliver frigjort ved betaling til den oprindelige indehaver af fordringen, her 
overdrageren, selv om overdrageren i forhold til erhververen ikke længere har ret til at 
modtage betaling. 

- GBL § 31: Med denne bestemmelse søges konflikten mellem erhververen af en fordring og 
overdragerens godtroende omsætningserhververe og kreditorer løst. 

Bestemmelserne må IKKE blandes sammen!!! 
OBS! I praksis formulerer man ofte henvendelsen til skyldneren således, at den opfylder kravene i 
både GBL §§ 29 og 31. 

- ”Vi meddeler Dem herved, at ovennævnte fordring er overdraget til os (af hensyn til § 31), 
og at betaling med frigørende virkning derfor kun kan ske til os (af hensyn til § 29)”… 

 
Afsender af denunciationen: 

- KRAV: Skal afgives af enten overdrageren, erhververen eller af en person, som er 
bemyndiget til at afgive denne på disses vegne. 

o Typisk afgiver erhververen denunciationen, for at have kontrol over at sikringsakten 
foretages på behørig vis. 

- Tilfældig viden: Har IKKE betydning ift. sikringsakten. 
 
Afgivelse af denunciationen: 

- INGEN formkrav – men i praksis altid skriftligt. 
- Anbefalet brev – nej, skyldner kan lade være med at hente sedlen, uden at være i ond tro. 

 
Denunciationens indhold: 

- Det skal klart og tydeligt fremgå, at der er sket en overdragelse af bestemte fordringer. 
o ”overdraget til”, ”transporteret til”, ”pantsat til” eller ”købt af”. 

- Klarhedskrav: 
o Intet må overskygge meddelelsen om, at der er sket en overdragelse i sådan en 

grad, at det kan overses af skyldneren à dette vil ikke være en behørig 
denunciation. 

o Ikke ”brochure-egnet” budskab: 
• U 1977.636 – G-Mac dommen: 

§ Denunciation afgivet et sted i en brochure. Kan overses. 
§ Ikke behørig denunciation (dog dissens). 

• U 1979.573 H: 
§ Uklar pga. engelsksproget brev.  
§ Ikke behørig denunciation (dog dissens). 

• U 1981.520 SH: 
§ Meddelt at kontrakten var ”deponeret hos (K), hvorfor alle ydelser 

ifølge kontrakten med frigørende virkning kun kan indbetales til 
dette selskab”. 

§ Behørig denunciation.   
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- Aktier og obligationer er omfattede.  
- SKAL være børsnoterede.  

 
Sikringsakt: Registrering i en værdipapircentral, jf. LKM § 184, stk. 1-3. 
 
LKM § 184, stk. 2 fastslår, at en senere aftaleerhverver kun kan fortrænge i god tro, og at en 
retsforfølgende kreditor kan fortrænge selv i ond tro. 
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o HR: Kautionist ansvarlig for erstatning der følges af hovedmandens misligholdelse. 
o U: Forhalingsrenter og omkostninger ved forsøg på at inddrive fordringen. 

 
(4) Forpligtelsens udstrækning i tid: 

- Kautionen vil typisk være underlagt tidsmæssige begrænsninger. 
o Tidspunkt for stiftelse af hovedmandens gæld. 
o Tidspunkt for fremsættelse af krav overfor kautionisten. 
o Aftalte begrænsninger. 
o Opsigelse af kautionen. 
o Lovregler om bortfald af kaution. 

• Fvl. § 48, stk. 9: Bortfald af privat kaution over for et pengeinstitut 
bortfalder efter 5 (ved kassekredit eller uden fastsat dato for 
tilbagebetaling) eller 10 år. 

 
Forpligtelsens ophør 
(1) Ophør som følge af hovedmandens frigørelse: 

- HR: Kautionsforpligtelsen ophører når hovedforholdet ophører. 
- U1: En række tilfælde, hvor kautionisten hæfter på trods af hovedmandens frigørelse: 

1. Hovedmandens efterfølgende opfyldelse. 
• Kautionist vil kunne kræve pengene tilbage, jf. U 2000.86 H. 

2. ”Genopstandelse” for kautionsforpligtelsen ved hovedmandens konkurs. 
• Betaling til kreditor omstødes. 

3. Kaution på negotiabelt dokument à genopstandelse ved transport heraf. 
4. Hovedmandens indbetaling til kreditor ved kautionistens begrænsede hæftelse. 

• Ikke indflydelse på kautionen – fuldstændig for en del/delvis for det hele. 
5. Kreditors valgmulighed for afskrivning ved flere valgmuligheder. 
6. Deponering. 
7. Modregning. 

- U2: Forældelse og præklusion – ophører hovedfordringen ved forældelse/præklusion, 
bortfalder kautionsforpligtelsen som hovedregel. 

- U3: Akkord og eftergivelse. 
o Eftergiver kreditor hovedmanden à kautionisten frigøres tilsvarende. 
o Lovbundne akkordformer: 

• Tvangsakkord, KL § 14 à kautionist hæfter stadig for akkordbeløbet. 
• Gældssanering, KL § 226, stk. 3 à kautionist hæfter for det skyldte beløb. 

 
(2) Selvstændigt ophør: 

- Opfylder kautionisten fordringen, ophører forpligtelsen dermed. 
- Kan også bringes til ophør ved modregning med kreditor. 
- Forældelse og præklusion. 
- Akkord og gældssanering: 

o Frivillig akkord à afhænger af indholdet, om kautionen berøres heraf. 
o Tvangsakkord, jf. KL § 14 a à Kautionsforpligtelsen nedsættes til akkord-procenten. 

• Tredjemandspant berøres ikke. 
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 Materielt krav à endeligt fastsat, jf. TL § 10, stk. 2: 
- Et krav, at dokumentets indhold er endeligt fastsat: 

o Forudsætter er retskrav. 
o Ved uklarheder: 

• Supplerende retsregler. 
• Overladt til tredjemand. 
• Objektiv målestok. 

o Pantebreve: 
• HR: Skal være endeligt fastsat (fikseret) – stå beløb. 
• U: Skadesløsbreve – nok med angivelse af et største beløb (maksimeret). 

 
Angivelse af prioritetsstilling: 

- Dokumenter stiftet ved aftale skal altid angive deres prioritetsstilling, jf. TL § 15, stk. 4. 
o Dvs. skøder, pantebreve og servitutter. 

- Hvordan? 
o Henvise til de i forvejen på ejendommens blad i tingbogen indførte rettigheder, jf. 

TL § 15, stk. 5. 
o HR: Panteret à alle foranstående hæftelser + beløb skal angives, jf. TL § 15, stk. 6. 
o U: Gælder ikke for underpant i et ejerpantebrev, jf. TL § 15, stk. 6. 

 
Angivelse af påtaleberettiget (f.eks. 1 ejer/lejer, hvis der bor flere): 

- Servitut à i dokumentet skal altid nævnes påtaleberettigede + evt. tidsbegrænsning, jf. TL 
§ 10, stk. 5.  

 
Prøvelse + reaktionsmuligheder 
TL § 15, stk. 1 à ”Efter modtagelse undersøger retten, hvorvidt der efter tingbogen er noget til 
hinder for tinglysning af det pågældende dokument”. 
  
Reaktionsmuligheder: 

1. Tinglysning. 
o Hvis intet til hinder à tinglysning sker med det samme. 

2. Afvisning. 
o Eks. manglende formelle betingelser, jf. TL § 14, stk. 3. 
o Det er betingelserne i TL § 9, stk. 1. 
o Noget som efter sin natur ikke kan tinglyses, jf. TL § 15, stk. 2.  

3. Tinglysning med frist. 
o TL § 15, stk. 3 à manglende fuldmagt. 
o TL § 8, stk. 2 à mistanke om ugyldighed. 

4. Tinglysning med retsanmærkning. 
o TL § 15, stk. 4 à undladt at angive prioritetsstilling eller angivet på en mod 

tingbogen stridende måde. 
o Retsanmærkning = advarsel om, at det anmeldte dokument muligvis ikke opnår den 

forventede retsstilling. 
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2. Tinglyse sin egen sekundære underpanteret, jf. TL § 1a, stk. 1. 
3. Meddelelse til foranstående, jf.TL § 1 a, stk. 3. 

2. Indbrudspant. 
o = udstede et alm. pantebrev, der giver pant i den faste ejendom inden for 

rammerne af ejerpantebrevet. 
o Hvad skal panthaveren gøre? 

1. Sikre sig, at pantebrevet er tinglyst, jf. TL § 1, stk. 1.  
2. Give meddelelse til foranstående underpanthavere i ejerpantebrevet. 

3. Udvide underpanteretten i det eksisterende forhold. 
o OBS! på evt. konkurrerende rettigheder! 
o Gældsudvidelser i god tro kan foretages forud for senere tinglyste rettigheder indtil 

det tidspunkt, hvor meddelelse er kommet frem. 
• HR: Ond tro udelukker som udgangspunkt gældsudvidelse. 
• U: U 1979.566 H (og U1979.569 H). 

§ Gældsudvidelse i ond tro, hvis nødvendigt for at undgå tab eller i 
øvrigt for at varetage andre interesser end skyldnerens. 

 
Sekundære rettigheders oprykning 
Hvad sker der hvis de/den foranstående rettigheder nedbringes? 

- Underpanterettigheder à rykker op automatisk uden aftale (adskiller sig fra TL § 40). 
§ Skyldes, at der er tale om pant i ejerpantebrevet og ikke i selve ejendommen. 

- Indbrudspanterettigheder à Svarer til almindelige pantebreve. 
§ Oprykning kræver aftaler og kan kun ske i forudberegnelige afdrag. 
§ Kun oprykning, hvis oprykning efter nedrykning. 

 
Udlæg i og inden for ejerpantebrevets ramme 
HR: Kreditor kan ikke foretage udlæg i et ejerpantebrev som sådant og kan ikke gå på jagt efter 
ledige pladser i ejerpantebrevet. 
U: Hvis ejerpantebrevet er tinglyst på sidstepladsen i prioritetsordningen à dog inden for 
ejerpantebrevets ramme med prioritet efter den på udlægstidspunktet sidst skyldte krone. 
  
Ledige pladser i et ejerpantebrev klapper sammen på en tvangsauktion.  
 
Skadesløsbreve 
Ved skadesløsbreve kan der kun være én kreditor, men flere fordringer. 
 
Yderligere (sekundær) udnyttelse af skadesløsbreve 
Kan ske på to måder: 

1. Sekundære rettigheder. 
o Kan KUN ske ved indbrudspant. 
o Hvad skal indbrudspanthaveren gøre? 

• Sikre sig, at pantebrevet er tinglyst, jf. TL § 1, stk. 1.  
• Give meddelelse til foranstående underpanthavere i ejerpantebrevet. 

2. Skadesløspanthavers gældsudvidelse. 
o Intet efterstående indbrudspantebrev à kan ske uhindret. 


