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Notat 

om 

tilvalg af forordningen om kontosikringskendelsen 

 

1. Baggrund 

 

Notatet vedrører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 655/2014 af 15. maj 2014 om 

indførelse af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette 

grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område. 

 

Kommissionen fremsatte den 25. juli 2011 forslaget til en forordning om indførelse af en europæisk 

kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende 

gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område. 

 

Forslaget til forordningen blev bl.a. udarbejdet på baggrund af Kommissionens grønbog fra 2006 

om større effektivitet i fuldbyrdelsen af retsafgørelser i Den Europæiske Union: Udlæg i 

bankindeståender (KOM(2006) 618).  

 

Forordningsforslaget blev vedtaget med hjemmel i Traktatens artikel 81, stk. 2, og er derfor 

omfattet af Danmarks retsforbehold. Danmark deltog således ikke i vedtagelsen af 

forordningsforslaget, ligesom forordningen ikke er bindende for eller finder anvendelse i Danmark. 

 

Forordningen anvendes fra den 18. januar 2017. Retsakten afløser ikke tidligere forordninger.  

 

2. Forordningen om kontosikringskendelsen 

 

2.1. Generelt om anvendelsesområdet 

 

Med forordningen om kontosikringskendelsen indføres en selvstændig europæisk procedure, som 

vil sætte en kreditor i stand til at opnå en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender (en 

kontosikringskendelse), som forhindrer, at en debitor flytter eller hæver indeståender på en 
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bankkonto i en medlemsstat, hvis der er risiko for, at dette vil gøre det umuligt eller væsentligt 

vanskeligere for kreditor at få fuldbyrdet en retsafgørelse mod debitor i hovedsagen.  

 

Det er alene en kreditor med bopæl i en medlemsstat, der deltager i forordningen, der kan anvende 

forordningens bestemmelser til at opnå sikring af et bankindestående, ligesom der alene kan sikres 

indeståender på bankkonti, der føres i en medlemsstat, der deltager i forordningen. 

 

Forordningen finder udelukkende anvendelse på grænseoverskridende tilfælde. Et 

grænseoverskridende tilfælde er i forordningens artikel 3 defineret som tilfælde, hvor den domstol, 

der skal behandle anmodningen om en kontosikringskendelse, er beliggende i én medlemsstat, og 

den bankkonto, der skal omfattes af kendelsen, føres i en anden medlemsstat. Endvidere vil et 

tilfælde være grænseoverskridende i forordningens forstand, hvis kreditor har bopæl i én 

medlemsstat, og den bankkonto, der skal sikres, befinder sig i en anden medlemsstat.  

 

Den europæiske procedure kan benyttes af borgere og virksomheder som et alternativ til de 

procedurer, der findes i den nationale lovgivning, og kreditor bevarer retten til at gøre brug af alle 

andre procedurer for opnåelse af en tilsvarende foranstaltning i henhold til national lovgivning. 

 

Forordningen finder anvendelse på pengekrav på det civil- og handelsretlige område. Dog er krav 

vedrørende skat, told og forvaltningsanliggender og statens ansvar for handlinger og undladelser 

under udøvelsen af statsmagt undtaget fra forordningen. Det følger endvidere af forordningens 

artikel 2, at forordningen bl.a. ikke finder anvendelse på formueforhold mellem ægtefæller eller 

tilsvarende formueforhold samt arv og testamenter. Endvidere kan der ikke udstedes en 

kontosikringskendelse over for en debitor, når der er indgivet begæring om insolvensbehandling 

som defineret i konkursforordningen. 

 

2.2. Proceduren for opnåelse af en kontosikringskendelse 

 

Reglerne for udstedelse af en kontosikringskendelse følger af forordningens artikel 5-21.  

 

Det følger af artikel 5, at kreditor kan anmode om en europæisk kontosikringskendelse, uanset om 

der på tidspunktet for anmodningen er opnået et fuldbyrdelsesgrundlag i den medlemsstat, hvor 
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kontoen befinder sig. Proceduren kan således anvendes af den kreditor, der ønsker at sikre 

fuldbyrdelsen af en senere retsafgørelse i hovedsagen forud for anlæggelsen af hovedsagen eller på 

et hvilket som helst tidspunkt under retssagen. Proceduren kan herudover anvendes af den kreditor, 

som allerede har opnået en retsafgørelse, et retsforlig eller et dokument, der opfylder kravene i 

forordningens artikel 4, nr. 10, om officielt bekræftede dokumenter, og hvor 

afgørelsen/forliget/dokumentet kræver, at debitor betaler kreditors krav. 

 

Den europæiske kontosikringskendelse er en ren sikringsforanstaltning. Det vil sige, at der kun 

bliver tale om at spærre debitors konto, men ikke om mulighed for udbetaling af penge til kreditor.  

 

2.2.1. Kompetence 

 

Kompetencen til at udstede en kontosikringskendelse er hos retterne i den medlemsstat, hvor sagen 

vedrørende det krav, hvis fuldbyrdelse ønskes sikret (hovedsagen), anlægges.  

 

I de tilfælde, hvor kreditor allerede har opnået en retsafgørelse, der kan fuldbyrdes i den 

medlemsstat, hvor kontoen befinder sig (fuldbyrdelsesstaten), kan kreditor endvidere anmode den 

ret, der har truffet afgørelsen, om også at udstede en kontosikringskendelse. Ved et retsforlig 

tilkommer kompetencen til at udstede en kontosikringskendelse retten i den medlemsstat, hvor 

forliget er godkendt eller indgået. 

 

2.2.2. Betingelser 

 

Betingelserne for udstedelse af en kontosikringskendelse skal sikre en passende balance mellem 

kreditors interesse i at opnå en kendelse og debitors interesse i at forhindre misbrug af kendelsen. 

 

Det følger af artikel 7, at kontosikringskendelsen udstedes, hvis kreditor over for retten 

sandsynliggør, at kravet mod debitor er berettiget, hvis kreditor i tilstrækkelig grad kan godtgøre, at 

der er akut behov for retlig beskyttelse af dette krav, samt hvis den efterfølgende fuldbyrdelse vil 

blive umulig eller væsentligt vanskeligere, hvis der ikke udstedes en kontosikringskendelse, bl.a. 

fordi der er reel risiko for, at debitor vil flytte, hæve eller skjule indeståender på de konti, der 

ønskes sikret. 
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2.2.3. Ikke-kontradiktorisk procedure 

 

For at sikre overraskelseseffekten af kontosikringskendelsen og for at sikre, at den bliver et nyttigt 

redskab for en kreditor, der forsøger at inddrive gæld fra en debitor i grænseoverskridende tilfælde, 

er det fastsat i forordningens artikel 11, at debitor ikke underrettes om kreditors anmodning eller 

høres forud for udstedelsen af kendelsen eller underrettes om kendelsen forud for gennemførelsen 

heraf. 

 

Finder retten på grundlag af foreliggende oplysninger og dokumentation, at en sikring af debitors 

konto ikke er berettiget, skal anmodningen om en kendelse afslås. Retten kan ikke i stedet træffe 

beslutning om at høre debitor. 

 

2.2.4. Tilvejebringelse af oplysninger og bevisoptagelse 

 

Det følger af forordningens artikel 8, at kreditors anmodning om en kontosikringskendelse skal 

indgives ved anvendelse af en EU-standardformular, der er udarbejdet efter rådgivningsproceduren, 

og at anmodningen skal indeholde en række oplysninger, herunder oplysninger, som er nødvendige 

for, at banken eller bankerne kan identificere debitor og dennes konti. 

 

Det følger af artikel 14, at hvis kreditor ikke råder over alle de fornødne oplysninger om debitors 

konti, kan kreditor anmode den udstedende domstol om at anmode den kompetente myndighed i 

fuldbyrdelsesmedlemsstaten om at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kunne 

identificere debitors konti. Det kræver dog som udgangspunkt, at kreditor har opnået en eksigibel 

dom, et eksigibelt retsforlig eller et officielt bekræftet dokument, der forpligter debitor til at indfri 

kreditors krav. 

 

Kreditor kan indgive en anmodning om indhentelse af kontooplysninger, selv om den dom, det 

retsforlig eller det officielt bekræftede dokument, som kreditor har opnået, endnu ikke er 

eksigibel(t). Det er dog en forudsætning for at imødekomme en sådan anmodning, at der er tale om 

et betragteligt beløb, som ønskes sikret, og at kreditor har fremlagt tilstrækkelig dokumentation til 
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at overbevise retten om, at der er akut behov for kontooplysninger, fordi der er risiko for, at den 

efterfølgende fuldbyrdelse af kreditors krav mod debitor sandsynligvis vil blive bragt i fare, og at 

det derfor kan føre til en betydelig forværring af kreditors økonomiske situation. 

 

Anmodningen om kontooplysninger skal indgives samtidig med anmodningen om 

kontosikringskendelsen. 

 

Finder retten det godtgjort, at kreditors anmodning er velbegrundet, fremsender retten en 

anmodning om kontooplysninger til den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesmedlemsstaten. 

Finder retten ikke, at kreditors anmodning om kontooplysninger er tilstrækkeligt begrundet, afvises 

anmodningen. 

 

En medlemsstat skal udpege en oplysende myndighed, som i medlemsstaten er kompetent med 

hensyn til at indhente de nødvendige kontooplysninger efter artikel 14. 

 

Medlemsstaterne skal ifølge forordningen enten indføre en oplysningspligt, således at alle 

pengeinstitutter på deres territorium har pligt til at oplyse, om debitor har en konto hos dem, eller 

indføre en pligt for debitor til at oplyse, i hvilken bank eller hvilke banker debitor har en 

konto/konti, eller give den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesmedlemsstaten adgang til de 

oplysninger herom, som er indeholdt i offentlige myndigheders registre mv. Medlemsstaten kan 

endvidere vælge enhver anden metode, som effektivt kan indhente de nævnte kontooplysninger. 

Medlemsstaten stiller i sin nationale lovgivning mindst én af de nævnte metoder til rådighed til 

indhentelse af kontooplysninger. 

 

Hvis retten finder, at den ikke kan udstede en kontosikringskendelse uden yderligere beviser, kan 

den efter artikel 9, hvis den nationale lovgivning giver mulighed herfor, anmode kreditor om at 

fremlægge yderligere dokumentation. Retten kan ligeledes anvende enhver anden passende metode 

til at optage beviser i henhold til national lovgivning, f.eks. høring af kreditor og vidner. Det er dog 

en forudsætning, at en sådan bevisoptagelse ikke forsinker proceduren på unødig vis eller i øvrigt 

strider mod artikel 11 om den ikke-kontradiktoriske procedure. 

 

2.2.5. Sikkerhedsstillelse og kreditors hæftelse 
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Da debitor ikke høres forud for udstedelsen af en kontosikringskendelse, er der i forordningen 

indført regler om sikkerhedsstillelse og garanti, der skal hindre misbrug af kendelsen og beskytte 

debitors rettigheder. 

 

Efter artikel 12 kan retten kræve, at kreditor stiller sikkerhed for et beløb, der er tilstrækkeligt til at 

forhindre misbrug af proceduren for opnåelse af en europæisk kontosikringskendelse og til dækning 

af enhver skade, som debitor måtte blive påført som følge af kendelsen, i det omfang kreditor hæfter 

for sådan skade efter forordningens artikel 13. 

 

I tilfælde, hvor kreditor endnu ikke har opnået en retsafgørelse, et retsforlig eller et officielt 

bekræftet dokument, der forpligter debitor til at indfri kreditors krav, er sikkerhedsstillelse 

hovedreglen, og retten kan kun undtagelsesvis dispensere fra dette krav, hvis den finder, at en sådan 

sikkerhed er uhensigtsmæssig, overflødig eller uforholdsmæssig som følge af sagens 

omstændigheder. Sådanne omstændigheder kan f.eks. være, at kreditor står særlig stærkt, men ikke 

har tilstrækkelige midler til at stille sikkerhed, at der er tale om et bidragskrav eller lønudbetaling, 

eller at kravet er af en sådan størrelse, at det er usandsynligt, at kendelsen vil skade debitor, f.eks. 

en lille forretningsgæld.  

 

I tilfælde, hvor kreditor allerede har opnået en retsafgørelse, et retsforlig eller et officielt bekræftet 

dokument, overlades det til rettens skøn, om sikkerhedsstillelse er påkrævet. Sikkerhedsstillelse kan 

f.eks. være hensigtsmæssig, hvis den retsafgørelse, hvis fuldbyrdelse kontosikringskendelsen har til 

formål at sikre, endnu ikke er eksigibel eller kun er midlertidigt eksigibel på grund af en verserende 

appelsag. 

 

Efter artikel 13 hæfter kreditor for enhver skade, der påføres debitor som følge af 

kontosikringskendelsen på grund af culpøs adfærd fra kreditors side. Bevisbyrden påhviler debitor, 

men forordningen opregner dog nogle tilfælde, hvor der er en formodning for culpøs adfærd fra 

kreditors side. Derudover kan medlemsstaterne i deres nationale lovgivning opretholde eller indføre 

andre grunde til hæftelse end dem, der er fastsat i forordningen, herunder regler om objektivt 

ansvar.  
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Det er som udgangspunkt fuldbyrdelsesmedlemsstatens lovgivning, der finder anvendelse på 

kreditors hæftelse.  

 

2.2.6. Anlæggelse af hovedsagen 

 

Det følger af artikel 10, at i situationer, hvor kreditor anmoder om en kontosikringskendelse inden 

anlæggelsen af hovedsagen, skal kreditor anlægge hovedsagen inden for et fastsat tidsrum. Kreditor 

skal desuden fremlægge bevis herfor over for den domstol, som anmodningen om en 

kontosikringskendelse er indgivet til. Hvis kreditor ikke har opfyldt denne forpligtelse, 

tilbagekaldes eller bortfalder kontosikringskendelsen. 

 

2.2.7. Afgørelse om en anmodning om en kontosikringskendelse 

 

Hvis de relevante betingelser for udstedelse af en kontosikringskendelse er opfyldt, skal den 

kompetente domstol udstede kontosikringskendelsen inden udløbet af den frist, som fremgår af 

forordningens artikel 18. 

 

I de tilfælde, hvor kreditor allerede har et fuldbyrdelsesgrundlag, når vedkommende indgiver 

anmodningen, skal kontosikringskendelsen ifølge artikel 18 udstedes senest fem arbejdsdage efter 

anmodningens indgivelse. Hvis anmodningen indgives, før der foreligger et fuldbyrdelsesgrundlag, 

skal kontosikringskendelsen som udgangspunkt udstedes senest ti arbejdsdage efter anmodningens 

indgivelse.  

 

Kontosikringskendelsen udstedes for det beløb, som kreditor anmoder om, eller for en del af dette 

beløb. 

 

Kontosikringskendelsen udstedes ved anvendelse af en EU-standardformular, der er udarbejdet efter 

rådgivningsproceduren. Formularen består af to dele – del A, som indeholder oplysninger, der skal 

gives til banken, kreditor og debitor, og del B, som indeholder de oplysninger, der skal gives til 

kreditor og debitor udover oplysningerne i del A. 
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I tilfælde, hvor retten ikke på grundlag af den dokumentation og de oplysninger, som kreditor har 

forelagt, er overbevist om, at sikring af debitors konto eller konti er berettiget, afslås anmodningen 

fra kreditor.  

 

Kreditor har efter artikel 21 ret til prøvelse af rettens afslag på anmodningen om en 

kontosikringskendelse. 

 

2.3. Anerkendelse, eksigibilitet og fuldbyrdelse af en europæisk kontosikringskendelse 

 

En kontosikringskendelse skal anerkendes og fuldbyrdes i de øvrige medlemsstater, uden at der 

kræves en afgørelse om eksigibilitet, og uden at der kan gøres indsigelse mod anerkendelsen, jf. 

artikel 22.  

 

2.3.1. Fuldbyrdelse 

 

Det følger af artikel 23, at en kontosikringskendelse med de tilpasninger, der gælder efter 

forordningen om kontosikringskendelsen, skal fuldbyrdes i overensstemmelse med de nationale 

regler, der gælder for fuldbyrdelse af tilsvarende nationale kendelser i fuldbyrdelsesmedlemsstaten. 

 

Det følger endvidere af artikel 48 (b), at forordningen om kontosikringskendelsen ikke berører 

anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 

2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og 

handelsretlige område (Bruxelles I-forordningen).  

 

Fuldbyrdelsen af kontosikringskendelsen sker, ved at kendelsen fremsendes til den kompetente 

myndighed i fuldbyrdelsesmedlemsstaten. Modtagelsen skal bekræftes ved inden ophøret af 

arbejdsdagen for modtagelsen at sende et modtagelsesbevis ved anvendelsen af en EU-

standardformular, der er udarbejdet efter rådgivningsproceduren, til den fremsendende myndighed, 

jf. artikel 29. Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesmedlemsstaten tager de nødvendige skridt 

til at få kendelsen fuldbyrdet i overensstemmelse med national lovgivning. Fremsendelsen foretages 

af den udstedende domstol eller kreditor, afhængig af hvem der i henhold til lovgivningen i den 

udstedende medlemsstat er ansvarlig for at iværksætte fuldbyrdelsesproceduren. 
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Fælleskonti og konti, der er oprettet af andre på vegne af debitor eller af debitor på vegne af andre, 

kan kun sikres i det omfang, national ret i fuldbyrdelsesmedlemsstaten giver mulighed herfor, jf. 

artikel 30.  

 

Hvis der ikke kan gøres udlæg i visse beløb i medfør af lovgivningen i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, 

undtages disse beløb fra fuldbyrdelsen af en kontosikringskendelse, jf. artikel 31.  

 

I forhold til konkurrerende kreditorer har en europæisk kontosikringskendelse samme rang som et 

dokument med tilsvarende virkning efter national ret i fuldbyrdelsesstaten, jf. artikel 32.   

 

2.3.2. Gennemførelse af en kontosikringskendelse 

 

Efter artikel 24 skal en bank, der er adressat for en kontosikringskendelse, gennemføre denne straks 

efter modtagelsen af kendelsen, eller efter modtagelsen af en tilsvarende instruks om at gennemføre 

kendelsen, ved at spærre et beløb, som svarer til det, der er anført i kendelsen, på den eller de 

omfattede konti. Indeståender, der overstiger det beløb, som er anført i kendelsen, skal fortsat stå til 

rådighed for debitor. Hvis indestående på kontoen ikke er tilstrækkeligt til at dække det fulde beløb, 

der er angivet i kendelsen, gennemføres kendelsen kun for det på kontoen disponible beløb. 

 

Hvis debitor anmoder herom, kan banken overføre midler til kreditors konto med henblik på at 

indfri kreditors krav, hvis banken er bemyndiget udtrykkeligt hertil i kendelsen, hvis lovgivningen i 

fuldbyrdelsesmedlemsstaten tillader en sådan overførsel, og hvis der ikke er konkurrerende 

kendelser vedrørende den omhandlede konto. 

 

Det følger af artikel 43, at bankerne kun kan forlange et gebyr for at efterkomme en europæisk 

kontosikringskendelse, hvis de har ret til at opkræve gebyr i forbindelse med tilsvarende 

foranstaltninger efter national ret i fuldbyrdelsesmedlemsstaten. Hvis bankerne opkræver et gebyr, 

skal dette overholde principperne om proportionalitet og ikke-forskelsbehandling. 

 

2.3.3. Bankens erklæring om sikring af midler 

 



10 

 

Inden tre arbejdsdage fra gennemførelsen af en kontosikringskendelse skal banken, der er ansvarlig 

for at gennemføre kendelsen i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, efter artikel 25 udstede en erklæring 

ved brug af en EU-standardformular, der er udarbejdet efter rådgivningsproceduren. Af erklæringen 

skal fremgå, om og i hvilket omfang midlerne på debitors konto er blevet sikret, og i givet fald på 

hvilken dato kendelsen blev gennemført. Kan fristen på tre dage ikke overholdes, udstedes 

erklæringen snarest muligt og senest otte arbejdsdage efter gennemførelsen af kendelsen. 

 

Er kendelsen udstedt i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, fremsender banken erklæringen til den 

udstedende domstol og ved rekommanderet forsendelse til kreditor. Er kendelsen udstedt i et andet 

medlemsland end fuldbyrdelsesmedlemsstaten, fremsender banken erklæringen til den kompetente 

myndighed i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, som herefter fremsender erklæringen til den udstedende 

domstol og ved rekommanderet forsendelse til kreditor. 

 

Efter artikel 26 reguleres bankens ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser efter 

forordningen af lovgivningen i fuldbyrdelsesmedlemsstaten. 

 

2.3.4. Frigivelse af oversikrede beløb 

 

Hvis der er sikret beløb, som overstiger det i kontosikringskendelsen fastsatte beløb, har kreditor 

pligt til at tage de nødvendige skridt til at sikre frigivelse af det oversikrede beløb, jf. artikel 27. 

Anmodning om frigivelse skal indgives, senest tre arbejdsdage efter kreditor har modtaget 

erklæringen efter artikel 25 om gennemførelse. Dog kan en medlemsstat i sin nationale lovgivning 

fastsætte, at frigivelse af oversikrede beløb skal iværksættes af egen drift af den kompetente 

fuldbyrdelsesmyndighed i medlemsstaten. 

  

2.3.5. Forkyndelse for debitor 

 

Når kontosikringskendelsen er gennemført af banken, og banken har udstedt en erklæring om 

kontosikringen til den kompetente myndighed, forkyndes kendelsen og erklæringen for debitor efter 

artikel 28. Debitor skal endvidere have forkyndt kreditors anmodning om en kontosikringskendelse 

samt en kopi af de dokumenter, som kreditor har indgivet til støtte for sin anmodning. 
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Dokumenterne, der skal forkyndes for debitor, skal, om nødvendigt, være ledsaget af en 

oversættelse i henhold til forordningens artikel 49. 

 

Hvis debitor har bopæl i den udstedende medlemsstat, foretages forkyndelse i overensstemmelse 

med denne medlemsstats lovgivning. Forkyndelsen skal iværksættes senest tre arbejdsdage efter 

modtagelsen af erklæringen i henhold til artikel 25. 

 

Har debitor bopæl i en anden medlemsstats end den udstedende medlemsstat, fremsendes 

dokumenterne, som skal forkyndes for debitor, senest tre arbejdsdage efter modtagelsen af 

erklæringen i henhold til artikel 25 til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor debitor 

har bopæl, og myndigheden skal straks tage de nødvendige skridt til at foretage forkyndelse i 

overensstemmelse med denne medlemsstats lovgivning. Den kompetente myndighed skal bekræfte 

modtagelsen af dokumenterne ved inden ophøret af arbejdsdagen for modtagelsen at sende et 

modtagelsesbevis ved anvendelsen af en EU-standardformular, der er udarbejdet efter 

rådgivningsproceduren, til den fremsendende myndighed, jf. artikel 29. 

 

Hvis debitor har bopæl i et tredjeland, foretages forkyndelse i overensstemmelse med de regler om 

international forkyndelse, der gælder i den udstedende medlemsstat. 

 

2.4. Retsmidler 

 

2.4.1. Debitors retsmidler mod kontosikringskendelsen 

 

Det følger af forordningens artikel 33, at debitor kan anmode om prøvelse af en 

kontosikringskendelse i udstedelsesmedlemsstaten. 

 

Debitor kan bl.a. anmode om prøvelse med den begrundelse, at betingelserne for udstedelsen af 

kontosikringskendelsen ikke var opfyldt, at sagen ikke er omfattet af forordningens 

anvendelsesområde, at den udstedende ret ikke er kompetent, eller at debitor helt eller delvis har 

indfriet fordringen. 
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Debitor kan endvidere anmode om prøvelse, hvis kendelsen og erklæringen om sikring efter artikel 

25 ikke er blevet forkyndt for debitor i overensstemmelse med forordningen, eller hvis de 

dokumenter, der er blevet forkyndt for debitor, ikke opfylder sprogkravene som fastsat i 

forordningen. Dog vil manglende forkyndelse eller oversættelse kunne afhjælpes inden for et givent 

tidsrum. 

 

2.4.2. Debitors retsmidler mod fuldbyrdelse af kontosikringskendelsen 

 

Det følger af artikel 34, at debitor kan anmode om, at fuldbyrdelsen af kontosikringskendelsen 

begrænses eller indstilles.  

 

Debitor kan bl.a. kræve fuldbyrdelsen begrænset med den begrundelse, at retten ikke har taget højde 

for beløb, der er undtaget fra fuldbyrdelse efter artikel 31. 

 

Debitor kan tillige kræve fuldbyrdelsen indstillet med den begrundelse, at fuldbyrdelsen vil stride 

mod grundlæggende retsprincipper (ordre public) i fuldbyrdelsesmedlemsstaten.  

 

2.4.3. Andre retsmidler, der kan benyttes af både debitor og kreditor 

 

Det følger af artikel 35, at både debitor og kreditor kan anmode den udstedende domstol om at 

ændre eller tilbagekalde kendelsen, hvis de omstændigheder, der lå til grund for kendelsen, har 

ændret sig. Domstolen kan med samme begrundelse af egen drift ændre eller tilbagekalde en 

kendelse, hvis lovgivningen i den udstedende medlemsstat tillader det. Endvidere kan debitor og 

kreditor i fællesskab på baggrund af et forlig anmode om ændring eller tilbagekaldelse. Kreditor 

kan endvidere anmode om ændring i fuldbyrdelsen af kendelsen under henvisning til, at beløb 

undtaget efter artikel 31 allerede er sikret på andre konti. 

 

Tredjemands ret til at anfægte en kontosikringskendelse eller fuldbyrdelsen heraf reguleres ikke i 

forordningen, men af lovgivningen i henholdsvis den udstedende medlemsstat og 

fuldbyrdelsesmedlemsstaten. 

 

2.4.4. Fremgangsmåden ved anmodning om retsmidler efter artikel 33-35 
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Anmodningen om et retsmiddel fremsættes ved anvendelse af en EU-standardformular, der er 

udarbejdet efter rådgivningsproceduren, og anmodningen meddeles den anden part. Begge parter får 

som udgangspunkt lejlighed til at udtale sig, inden der træffes afgørelse om en anmodning om et 

retsmiddel, jf. artikel 36. 

 

Afgørelsen træffes hurtigst muligt og senest inden 21 dage. Afgørelsen meddeles parterne. 

 

Begge parter har ret til at appellere afgørelser truffet efter artikel 33-35, jf. artikel 37. 

 

2.4.5. Debitors ret til at stille sikkerhed i stedet for en kontosikring 

 

Debitor kan anmode om frigivelse af de sikrede midler, hvis debitor stiller sikkerhed for det beløb, 

der er fastsat i kendelsen, eller stiller en passende alternativ garanti i en form, der er acceptabel i 

henhold til lovgivningen i den udstedende medlemsstat, jf. artikel 38. Debitor kan på samme 

grundlag anmode om indstilling af fuldbyrdelsen af kendelsen.  

 

3. Gældende dansk ret 

 

3.1. Retsplejeloven 

 

3.1.1. Indledning 

 

Efter de gældende danske regler kan en kreditor under nærmere betingelser opnå sikring (benævnt 

”arrest”) af et aktiv – f.eks. et bankindestående – til brug for senere fuldbyrdelse. Reglerne om 

arrest findes i retsplejelovens kapitel 56. 

 

Kreditorer har allerede en vis beskyttelse gennem straffelovens regler om skyldnersvig, jf. 

straffelovens § 283 sammenholdt med §§ 292 og 300. Endvidere beskyttes kreditorerne af 

konkurslovens omstødelsesregler, idet en debitors dispositioner i et vist omfang kan omstødes. 

Desuden kan kreditor efter reglerne i lov om ægteskabets retsvirkninger anfægte debitors ydelse af 

gaver til ægtefællen, når debitor er insolvent, eller ved ydelse af gaven gør sig insolvent. 
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Arrestinstituttet supplerer den ovennævnte almindelige beskyttelse, som kreditor har mod skadelige 

dispositioner fra debitors side, idet arrest bevirker, at debitor afskæres fra at råde over de arresterede 

aktiver i strid med kreditors ret. 

 

Formålet med at få foretaget arrest er typisk at sikre, at der også, når kreditor har erhvervet et 

grundlag for at foretage udlæg, er noget at gøre udlæg i. 

 

Kreditors retsstilling og dermed hans udsigt til, at der til sin tid er noget at gøre udlæg i, sikres dog 

kun delvis ved arresten, idet arrest alene beskytter mod debitors dispositioner i relation til 

aftaleerhververe. En aftaleerhverver, der f.eks. har fået aktivet overdraget, skal således som 

udgangspunkt respektere arresten, og aktivet vil kunne kræves udleveret fra erhververen, selv om 

denne måtte være i god tro. Men arresten yder derimod ikke kreditor beskyttelse over for debitors 

øvrige retsforfølgende kreditorer. En foretaget arrest sikrer tilstedeværelsen af det arresterede aktiv 

til senere kreditorforfølgning, uden hensyn til om denne iværksættes af arresthaveren (kreditor), en 

anden kreditor eller et konkursbo. Arresten virker derfor til fordel for ikke blot arresthaveren, men 

retsforfølgende kreditorer i det hele taget, og den arresterende kreditor har ikke nogen 

fortrinsstilling i det arresterede. 

 

3.1.2. Betingelser for arrest 

 

Arrest kan kun foretages til sikkerhed for pengekrav. Arrest til brug for senere fuldbyrdelse af et 

pengekrav kan foretages allerede forud for indledning af en retssag om kravet, når det må antages, 

at muligheden for senere at opnå dækning hos skyldneren ellers vil blive væsentligt forringet, jf. 

retsplejelovens § 627, nr. 2. Kreditor skal i den konkrete sag påvise bestemte omstændigheder 

vedrørende debitors personlige og økonomiske forhold, som antageliggør, at debitor ved sine 

dispositioner vil bringe kreditors fyldestgørelsesmuligheder i fare. Eksempelvis vil tilfælde, hvor 

debitor agter at tage ophold i udlandet, eller hvor en forretningsdrivende debitor foretager 

usædvanlige dispositioner, der truer kreditorernes fyldestgørelse, kunne udgøre arrestgrund. 

Endvidere vil tilfælde, hvor debitor direkte tilkendegiver, at debitor agter at lægge hindringer i 

vejen for kreditors inddrivelse af kravet, kunne være arrestgrund. 
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Arrest kan ikke foretages, hvis det må antages, at fordringen ikke består, jf. retsplejelovens § 628.  

 

Arrest er desuden betinget af, at der ikke aktuelt kan gøres udlæg for kravet, jf. retsplejelovens § 

627, nr. 1. Hvis en kreditors krav f.eks. er fastslået ved dom, kan der foretages direkte 

tvangsfuldbyrdelse af dommen gennem et udlæg, og der er derfor ikke grund til at foretage arrest 

for kravet.  

 

3.1.3. Sikkerhedsstillelse 

 

Retten kan bestemme, at en kreditor, inden arresten foretages, skal stille sikkerhed for den skade og 

ulempe, som debitor kan blive påført ved arresten, jf. retsplejelovens § 629. Muligheden for at 

kræve sikkerhedsstillelse tager i først række sigte på de tilfælde, hvor fordringens eksistens er uvis, 

og krav om sikkerhedsstillelse må derfor også anses for udelukket, hvis der føres fuldstændig bevis 

for fordringens eksistens. 

 

Sikkerhedsstillelsen skal dække kreditors eventuelle erstatningsansvar over for debitor, hvis det 

viser sig, at arresten ikke er foretaget med rette, jf. afsnit 3.1.7 nedenfor. 

 

En arrest kan i medfør af retsplejelovens § 630, stk. 1, afværges eller ophæves, hvis debitor stiller 

en tilstrækkelig sikkerhed for kreditors fordring. Fogedretten afgør størrelsen af 

sikkerhedsstillelsen. Inden en arrest foretages, skal fogedretten i medfør af retsplejelovens § 630, 

stk. 2, opfordre debitor eller den, der varetager dennes interesser, til at afværge arresten ved betaling 

eller sikkerhedsstillelse. 

 

3.1.4. Behandlingen af en anmodning om arrest 

 

Ved arrestforretninger anvendes – i det omfang, det er muligt – samme fremgangsmåde som ved 

udlægsforretninger. 

 

Anmodningen om arrest skal indgives skriftligt til fogedretten. Anmodningen skal indeholde 

oplysninger om de konkrete omstændigheder, som kreditor vil påberåbe sig, og de oplysninger, som 
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i øvrigt er nødvendige for sagens behandling. Anmodningen skal endvidere være ledsaget af de 

dokumenter, der påberåbes, jf. retsplejelovens § 631, stk. 1. 

 

Er arrestanmodningen ufuldstændig, afviser fogedretten anmodningen, jf. § 631, stk. 2, jf. § 489, 

stk. 1. Fogedretten kan dog indrømme kreditor en frist til at berigtige anmodningen, jf. § 631, stk. 2, 

jf. § 488, stk. 3. Oplysningspligten påhviler alene kreditor. Der er dog mulighed for, at retten efter 

begæring kan pålægge tredjemand at forevise eller udlevere dokumenter efter editionsreglerne i 

retsplejelovens § 299. 

 

Efter retsplejelovens § 631, stk. 2, jf. §§ 508-516, kan der af hensyn til debitor ikke ske fuldbyrdelse 

i visse beløb. En kreditor kan f.eks. ikke søge fuldbyrdelse i beløb, der er nødvendige til 

opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for debitor og dennes husstand 

(trangsbeneficiet). Herudover er f.eks. erstatning for invaliditet eller tab af forsørger undtaget fra 

fuldbyrdelse, hvis et sådant beløb er holdt klart adskilt fra debitors øvrige formue.  

 

3.1.5. Høring af debitor 

 

Udgangspunktet er, at retten giver debitor lejlighed til at udtale sig, inden der foretages arrest. 

Retten kan dog undlade at underrette debitor om tid og sted for arrestforretningen, hvis retten finder 

det ubetænkeligt at foretage forretningen uden forudgående meddelelse til debitor, eller hvis det må 

antages, at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet, jf. retsplejelovens § 

631, stk. 2, jf. § 493, stk. 1 og 2.  

 

Det følger af forarbejderne til reglerne om arrest, at det som en følge af retsmidlets karakter dog 

ofte vil være således, at der er behov for at påbegynde arrestforretningen uden forudgående 

underretning af skyldneren om tid og sted for forretningens foretagelse, jf. lovforslag nr. L 12 af 5. 

oktober 1988. 

 

3.1.6. Retsvirkninger af arrest og anlæggelse af arrestsag 
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Arresten medfører, at debitor afskæres fra at råde over de arresterede aktiver på en måde, som kan 

være til skade for kreditor, jf. retsplejelovens § 631, stk. 2, jf. § 519, stk. 1. Arrest medfører ikke i 

sig selv en adgang til fyldestgørelse af kreditors krav. 

 

Fogedretten erklærer de arresterede aktiver for beslaglagt med arrest og vejleder debitor om 

arrestens retsvirkninger, herunder at råden over aktiverne i strid med kreditors ret kan medføre 

strafansvar, jf. § 632, stk. 2. 

 

Ved arrest i rede penge tages beløbet i forvaring af fogedretten, jf. § 633, stk. 2, og det er antaget, at 

rådighedsberøvelse er en gyldighedsbetingelse for arrest i rede penge. 

 

Kreditor skal (medmindre debitor giver afkald herpå) inden en uge efter, at der er foretaget arrest, 

anlægge retssag om det krav, der er foretaget arrest for, og kreditor skal under denne sag særskilt 

nedlægge påstand om stadfæstelse af arresten (benævnt ”arrestsag”), jf. retsplejelovens § 634, stk. 

1. 

 

Hvis en retssag om den fordring, som der er foretaget arrest for, skal anlægges ved en udenlandsk 

domstol, skal retssagen anlægges inden to uger efter arresten. Inden for samme frist skal arrestsagen 

anlægges her i landet, jf. § 634, stk. 4. 

 

Under arrestsagen prøves arrestens lovlighed, jf. retsplejelovens § 636. Debitor kan under 

arrestsagen fremsætte alle indsigelser vedrørende arrestens lovlighed. Behandles retssagen om det 

krav, der er foretaget arrest for, særskilt, skal indsigelser mod fordringens rigtighed dog fremsættes 

under behandlingen af denne sag. 

 

Hvis kreditor ikke rettidigt anlægger sag om kravet og arrestsag, eller hvis disse sager afvises eller 

hæves, kan debitor kræve arresten ophævet af retten, jf. retsplejelovens § 638, stk. 1. Arresten kan 

endvidere ophæves helt eller delvis på grund af omstændigheder, som er indtruffet efter arrestens 

foretagelse, jf. retsplejelovens § 638, stk. 2. 

 

Forinden arresten ophæves, skal retten så vidt muligt give kreditor lejlighed til at udtale sig, jf. § 

638, stk. 3. 
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3.1.7. Kreditors hæftelse 

 

Den kreditor, som har opnået arrest på grundlag af en fordring, som viser sig ikke at bestå, skal 

betale debitor erstatning for tab og tort, jf. retsplejelovens § 639, stk. 1. Tilsvarende skal kreditor 

betale debitor erstatning for tab, hvis fordringen viser sig alene at bestå for et mindre beløb, jf. 

retsplejelovens § 639, stk. 2. Kreditor ifalder objektivt ansvar efter retsplejelovens § 639, stk. 1 og 

2. 

 

Hvis arresten af andre grunde er ulovlig (f.eks. hvis betingelserne for at foretage arrest ikke var 

opfyldt), skal kreditor ligeledes betale erstatning, dog kun hvis kreditor burde have undladt at 

begære arrest, jf. retsplejelovens § 639, stk. 3. I disse tilfælde er kreditors ansvar således betinget af 

culpøs adfærd. 

 

Et økonomisk tab skal dokumenteres i overensstemmelse med almindelige erstatningsretlige regler. 

Derudover har debitor krav på tortgodtgørelse, hvis debitors selv- og æresfølelse er blevet krænket 

ved den uberettigede arrest. 

 

3.1.8. Appel 

 

Rettens afgørelser kan påkæres efter reglerne i retsplejelovens kapitel 53 om appel af fogedrettens 

afgørelse. Kære har ikke opsættende virkning, jf. § 640. 

 

3.2. Bruxelles I-forordningen 

 

Det følger af retsplejelovens almindelige regler om anerkendelse og fuldbyrdelse, at udenlandske 

retsafgørelser som udgangspunkt ikke har bindende virkning og ikke kan fuldbyrdes her i landet. 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes 

kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige 

område (Bruxelles I-forordningen) finder dog anvendelse i Danmark i henhold til parallelaftale af 

19. oktober 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes 
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kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige 

område, jf. nærmere lov nr. 1563 af 20. december 2006 om Bruxelles I-forordningen mv. som 

ændret ved lov nr. 518 af 28. maj 2013. 

 

Bruxelles I-forordningen indeholder i kapitel III regler om anerkendelse og fuldbyrdelse af 

retsafgørelser, som er truffet i en anden medlemsstat. 

 

Det følger af artikel 2, litra a, at retsafgørelser omfatter enhver retsafgørelse truffet af en ret i en 

medlemsstat. Det følger endvidere, at en retsafgørelse efter forordningens kapitel III om 

anerkendelse og fuldbyrdelse anses for også at omfatte foreløbige, herunder sikrende, retsmidler. 

Dog kan foreløbige, herunder sikrende, retsmidler, der er truffet afgørelse om, uden at den sagsøgte 

er blevet indkaldt, alene anerkendes og fuldbyrdes efter Bruxelles I-forordningen, hvis 

retsafgørelsen indeholdende retsmidlet er blevet forkyndt for sagsøgte forud for fuldbyrdelsen. 

 

Det må herefter antages, at en afgørelse om arrest truffet af en dansk domstol efter 

omstændighederne vil være omfattet af Bruxelles I-forordningen, og at en sådan afgørelse vil kunne 

fuldbyrdes i en anden medlemsstat i overensstemmelse med Bruxelles I-forordningens 

bestemmelser, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Omvendt vil retsafgørelser i form af 

foreløbige, herunder sikrende, retsmidler truffet i andre medlemsstater også kunne fuldbyrdes i 

Danmark. 

 

Er afgørelsen om arrest truffet, uden at debitor er blevet indkaldt eller har modtaget underretning 

om arrestforretningen, kan der alene ske fuldbyrdelse efter Bruxelles I-forordningens bestemmelser, 

hvis afgørelsen om arrest forinden er forkyndt for debitor, jf. forordningens artikel 2, litra a. 

 

Fuldbyrdelse efter Bruxelles I-forordningen kan i henhold til artikel 45 i visse situationer i øvrigt 

afslås. Efter anmodning fra en berettiget part, kan fuldbyrdelse bl.a. afslås, såfremt en sådan 

fuldbyrdelse åbenbart vil stride mod grundlæggende retsprincipper (ordre public) i den 

medlemsstat, som skal fuldbyrde afgørelsen.  

 

4. Konsekvenser af tilvalg 
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4.1. Lovgivningsmæssige konsekvenser 

 

Proceduren efter forordningen om kontosikringskendelsen er en valgfri procedure, som kan benyttes 

af borgere og virksomheder som et alternativ til de procedurer, der findes i den nationale 

lovgivning. En kreditor bevarer retten til at gøre brug af alle andre procedurer for opnåelse af en 

tilsvarende foranstaltning i henhold til national lovgivning. 

 

Reglerne i forordningen om kontosikringskendelsen vurderes derfor umiddelbart at kunne stå alene 

med en henvisning til forordningen i retsplejelovens regler om arrest, og der vurderes derfor ikke at 

være behov for generelt at indrette retsplejelovens regler således, at de fuldt ud er i 

overensstemmelse med reglerne i forordningen. 

 

Forordningen indeholder regler om, hvilken medlemsstat der er kompetent til at behandle en 

anmodning om kontosikring. Forordningen regulerer imidlertid ikke spørgsmålet om, hvilken ret 

inden for medlemsstaten der skal behandle sagen. Et tilvalg af forordningen vil således medføre et 

behov for at indsætte regler i retsplejeloven om stedlig kompetence ved behandlingen af sager efter 

forordningen.  

 

Det er endvidere vurderingen, at de danske domstole, som skal behandle anmodninger om 

kontosikringskendelser efter forordningen, ikke vil finde det vanskeligt at navigere i forordningens 

regler, da de danske regler om arrest i hovedtræk har mange ligheder med de europæiske regler om 

kontosikringskendelser. Der vurderes derfor ikke af hensyn til domstolene at være behov for at 

omskrive retsplejelovens regler, så de fuldt ud kommer i overensstemmelse med reglerne i 

forordningen. 

 

4.2. Konsekvenser for borgerne, virksomheder og myndigheder  

 

4.2.1. Generelt 

 

I alle medlemsstater findes der nationale procedurer for opnåelse af sikringsforanstaltninger som 

f.eks. en kendelse til sikring af bankindeståender, men der er stor forskel på, hvilke betingelser der 

gælder for iværksættelse af disse foranstaltninger, og hvor effektivt de gennemføres. Hertil 
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kommer, at det kan vise sig besværligt og tidskrævende at iværksætte sikringsforanstaltninger i 

sager med grænseoverskridende virkninger, især hvis kreditor ønsker at sikre flere konti i 

forskellige medlemsstater. Forordningen indfører en EU-procedure i grænseoverskridende tilfælde, 

som gør det muligt effektivt og hurtigt at sikre midler på bankkonti. 

 

Et tilvalg af forordningen vil gøre det nemmere for en kreditor i Danmark i grænseoverskridende 

situationer at opnå sikring af et bankindestående til brug for senere fuldbyrdelse af et krav mod en 

debitor. Det bliver herved muligt at forhindre, at en debitor flytter eller hæver sit bankindestående, 

så det bliver umuligt eller væsentligt vanskeligere for kreditor at få fuldbyrdet sit krav. Reglerne 

giver endvidere kreditor mulighed for at opnå en sikring af et bankindestående på samme 

betingelser, uanset i hvilken medlemsstat den kompetente domstol er beliggende.  

 

Det må endvidere forventes, at dansk deltagelse vil mindske omkostninger og forkorte den tid, det 

tager, når kreditor ønsker at opnå og få fuldbyrdet sikring af et bankindestående i 

grænseoverskridende sager. 

 

Overordnet set er betingelserne for at få udstedt en kontosikringskendelse efter forordningen 

sammenlignelige med de betingelser, der skal være opfyldt for at opnå arrest. Der er dog en række 

forskelle af især processuel karakter, som vil blive beskrevet nedenfor. 

 

4.2.3. Tilvejebringelse af oplysninger og bevisoptagelse 

 

Et tilvalg af forordningen vil betyde, at de danske domstole i forbindelse med behandlingen af en 

anmodning om en kontosikringskendelse skal behandle en anmodning fra kreditor om indhentelse 

af kontooplysninger fra oplysningsmyndigheden i fuldbyrdelsesmedlemsstaten efter artikel 14 i 

forordningen. I modsætning til, hvad der gælder i dag, vil oplysningerne, der er nødvendige for 

behandlingen af en anmodning, derfor ikke kun skulle fremskaffes af kreditor, men også ved 

domstolenes mellemkomst. 

 

Et tilvalg af forordningen vil omvendt betyde, at Danmark efter anmodning herom fra den 

udstedende domstol i en anden medlemsstat, kan blive forpligtet til at udlevere oplysninger om 

bankindeståender i danske banker til brug for udenlandske domstoles behandling af sager efter 
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forordningen. Det må forventes, at den danske finanssektor vil opleve dette som en administrativ 

byrde. 

 

Et tilvalg vil i den forbindelse betyde, at Danmark skal udpege en oplysende myndighed, som er 

kompetent med hensyn til at indhente kontooplysninger efter forordningens artikel 14. 

 

De nærmere konsekvenser i relation til lov om finansiel virksomhed vil skulle undersøges nærmere. 

Det vil i den forbindelse også skulle undersøges, om en udlevering af oplysninger om 

bankindeståender vil være i strid med bankernes tavshedspligt efter § 117 i lov om finansiel 

virksomhed. 

 

Det må endvidere vurderes nærmere, om et tilvalg af forordningen helt generelt vil medføre øgede 

administrative byrder for de danske banker, som i givet fald vil skulle spille en aktiv rolle både i 

forbindelse med tilvejebringelse af kontooplysninger og i relation til gennemførelsen af 

kontosikringskendelsen. Som nævnt kan banken kun forlange et gebyr for at efterkomme en 

europæisk kontosikringskendelse, hvis den har ret til at opkræve gebyr i forbindelse med tilsvarende 

foranstaltninger efter national ret i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, og der er i øvrigt ikke mulighed for 

at opkræve gebyrer i forbindelse med videregivelse af kontooplysninger efter artikel 14. Der er 

derfor risiko for en uensartet retstilstand på tværs af medlemsstaterne, hvis banken i en medlemsstat 

har ret til godtgørelse for udgifter, mens banken i en anden medlemsstat ikke har en sådan adgang, 

fordi banken ikke har ret til at opkræve gebyr i forbindelse med tilsvarende ordninger efter national 

ret. 

 

4.2.4. Den ikke-kontradiktoriske procedure 

 

Et tilvalg af forordningen vil betyde, at udstedelse af en europæisk kontosikringskendelse altid vil 

finde sted, uden at debitor underrettes om kreditors anmodning eller høres forud for udstedelsen af 

kendelsen eller underrettes om kendelsen forud for gennemførelsen heraf. 

 

Danmark vil skulle acceptere og fuldbyrde en sikring af et bankindestående, hvor sikringen er 

udstedt i en anden medlemsstat efter proceduren i forordningen, der ikke giver mulighed for 
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forudgående høring af debitor. Omvendt vil de danske domstole skulle behandle en anmodning om 

en europæisk kontosikringskendelse efter den ikke-kontradiktoriske procedure. 

 

Det bemærkes i den forbindelse, at udgangspunktet efter de gældende danske regler er, at retten 

giver debitor lejlighed til at udtale sig, inden der foretages sikring (arrest) af et bankindestående til 

brug for senere fuldbyrdelse af et krav mod debitor. Det følger dog af forarbejderne til de danske 

regler om arrest, at det som en følge af retsmidlets karakter ofte vil være således, at der er behov for 

at påbegynde arrestforretningen uden forudgående underretning af skyldneren om tid og sted for 

forretningens foretagelse. 

 

4.2.5. Frister 

 

Forordningen om kontosikringskendelsen indeholder en lange række frister, som de kompetente 

myndigheder, domstolene og finansielle virksomheder skal overholde i forbindelse med 

behandlingen af sager efter forordningen.  

 

Et tilvalg af forordningen vil bl.a. medføre, at en dansk domstol pålægges at træffe afgørelse om en 

anmodning om en kontosikringskendelse senest fem arbejdsdage efter anmodningens indgivelse, 

hvor der er et fuldbyrdelsesgrundlag, og i øvrigt senest ti arbejdsdage efter anmodningens 

indgivelse. 

 

Et tilvalg af forordningen vil endvidere betyde, at den bank eller myndighed, som har fuldbyrdet 

kendelsen, inden tre arbejdsdage fra gennemførelsen (og, hvis dette ikke kan overholdes, senest otte 

arbejdsdage efter) skal udstede en erklæring om kontosikringskendelsens gennemførelse. En sådan 

erklæring skal fremsendes til den udstedende ret. 

 

Et tilvalg af forordningen vil desuden betyde, at den udstedende domstol er ansvarlig for at 

iværksætte forkyndelse for debitor senest tre arbejdsdage efter modtagelsen af erklæringen om 

kontosikringskendelsens gennemførelse. 

 

Et tilvalg af forordningen vil herudover medføre, at afgørelse om anmodning om et retsmiddel skal 

træffes hurtigst muligt og senest 21 dage efter, at domstolen eller den kompetente 
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fuldbyrdelsesmyndighed har modtaget alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne træffe 

afgørelse. 

 

Endelig gælder det, at den kompetente myndighed, domstol eller finansielle virksomhed, der 

modtager dokumenter efter bestemmelsen i artikel 29 om fremsendelse af dokumenter, senest inden 

ophøret af arbejdsdagen efter modtagelsen skal sende et modtagelsesbevis til den fremsendende 

myndighed. 

 

Det vurderes, at de ovennævnte frister, som er indeholdt i forordningen, i et vist omfang vil kunne 

pålægge de kompetente myndigheder, domstolene og finansielle virksomheder øgede administrative 

byrder sammenlignet med den nuværende retstilstand. 

 

Det må omvendt forventes, at de i forordningen fastsatte frister for, hvornår de forskellige trin i 

proceduren skal være afsluttet, bidrager til at sikre, at kontosikringskendelsen udstedes og 

fuldbyrdes hurtigt og uden forsinkelse. Det er derfor også forudsat, at disse frister kun kan fraviges 

under ekstraordinære omstændigheder. 

 

4.2.6. Hæftelse 

 

Et tilvalg af forordningen vil betyde, at kreditors hæftelse for skade, der påføres debitor som følge 

af kontosikringskendelsen, som udgangspunkt vil basere sig på et culpa-grundlag. 

 

Imidlertid er der i forordningen en adgang til, at medlemsstaterne i deres nationale lovgivning kan 

opretholde eller indføre andre grunde til hæftelse end dem, der er fastsat i forordningen, herunder 

regler om objektivt ansvar. Danmark vil således for sager om europæiske kontosikringskendelser 

kunne indføre regler – herunder regler om ansvar for kreditor på objektivt grundlag – der ligner de 

gældende danske regler om arrest. 

 

Dog er det fuldbyrdelsesmedlemsstatens lovgivning, der finder anvendelse på kreditors hæftelse. 

Kreditors hæftelse afhænger således af reglerne i fuldbyrdelsesmedlemsstaten. 

 

4.2.7. Anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser 
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Retsafgørelser truffet i Danmark – eller en anden medlemsstat – kan allerede i dag anerkendes og 

fuldbyrdes i en medlemsstat i EU, som følge af reglerne herom i Bruxelles I-forordningen. 

 

Som nævnt antages det, at en afgørelse om arrest truffet af en dansk domstol efter 

omstændighederne vil være omfattet af Bruxelles I-forordningen, og at en sådan afgørelse vil kunne 

fuldbyrdes i en anden medlemsstat i overensstemmelse med Bruxelles I-forordningens 

bestemmelser, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Omvendt vil retsafgørelser i form af 

foreløbige, herunder sikrende, retsmidler truffet i andre medlemsstater også kunne fuldbyrdes i 

Danmark. 

 

Er afgørelsen om arrest truffet, uden at debitor er blevet indkaldt eller har modtaget underretning 

om arrestforretningen, kan der alene ske fuldbyrdelse efter Bruxelles I-forordningens bestemmelser, 

hvis afgørelsen om arrest forinden er forkyndt for debitor. 

 

Et tilvalg af forordningen om kontosikringskendelsen kan potentielt betyde, at danske myndigheder 

i medfør af forordningen bliver forpligtet til i et vist omfang at fuldbyrde afgørelser, som ikke ville 

være blevet fuldbyrdet efter Bruxelles I-forordningen uden forudgående høring af debitor. 

 

Dog findes der som nævnt regler i forordningen om kontosikringskendelsen, hvorefter debitor kan 

kræve fuldbyrdelsen indstillet, bl.a. med den begrundelse, at fuldbyrdelsen vil stride mod 

grundlæggende retsprincipper (ordre public) i fuldbyrdelsesmedlemsstaten. Disse regler er på linje 

med reglerne om indsigelser mod fuldbyrdelse efter Bruxelles I-forordningen, og debitor har derfor 

forsat mulighed for at fremsætte indsigelse mod fuldbyrdelsen ved et eventuelt tilvalg af 

forordningen om kontosikringskendelsen. 

 

Omvendt vil et tilvalg medføre, at en dansk kreditor, der har opnået en europæisk 

kontosikringskendelse, kan få fuldbyrdet kendelsen i en anden medlemsstat, uden at kendelsen 

forinden et forkyndt for debitor, og dermed sikres overraskelseseffekten af kendelsen.   

 

5. Økonomiske og administrative konsekvenser 
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Et tilvalg af forordningen om kontosikringskendelsen vurderes samlet set at ville kunne have 

økonomiske konsekvenser af betydning for det offentlige. 

 

Forordningen indeholder en ny europæisk procedure for sikring af bankkonti, som vil gøre det 

nemmere for kreditorer i grænseoverskridende situationer at opnå sikring af et bankindestående til 

brug for senere fuldbyrdelse af et krav mod en debitor. På den baggrund må forordningen forventes 

at kunne medføre, at domstolene femover vil modtage flere anmodninger om sikring af 

bankindestående i Danmark. Herudover indeholder forordningen tidsfrister på enten 5 eller 10 

arbejdsdage for domstolenes behandling af anmodninger om udstedelse af en kontosikringskendelse 

til brug for sikring af et bankindestående i en anden medlemsstat. Domstolene vi i forbindelse med 

udstedelse af kontosikringskendelser endvidere i visse tilfælde skulle indhente oplysninger fra 

medlemsstater om debitorers bankkonti. Forordningen skønnes af disse grunde at ville kunne 

medføre et øget ressourceforbrug ved domstolene på i størrelsesordenen 1-2 mio. kr., hvis 

forordningen skal gennemføres, uden at det medfører længere sagsbehandlingstider for 

behandlingen af andre sager ved domstolene. 

 

Forordningen indebærer endvidere, at der skal udpeges en såkaldt ”oplysningsmyndighed”, der er 

kompetent med hensyn til at indhente oplysninger om bankkonti fra pengeinstitutter i Danmark. 

Indhentelsen af oplysninger vil efter forordningen kunne ske på forskellige måder. Det skønnes 

foreløbigt, at der vil kunne være udgifter for det offentlige forbundet med at varetage af de 

funktioner, som efter forordningen skal udføres af oplysningsmyndigheden. De nærmere udgifter 

afhænger bl.a. af, hvilken ordning der vælges i forhold til indhentelse af oplysninger fra 

pengeinstitutter. 


