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1. Introduktion

Der findes for øjeblikket forskellige redskaber på EU-niveau såsom den europæiske 
småkravsprocedure, den europæiske betalingspåkravsprocedure og det europæiske 
tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav. Disse gør anerkendelse af afgørelser om 
grænseoverskridende gældsinddrivelse lettere, men der resterer stadig meget arbejde for så 
vidt angår overgangsforanstaltninger.

Det anslås rent faktisk, at cirka 2,6 % af de europæiske virksomheders årsomsætning hvert år 
går tabt på grund af tilgodehavender. Opsplitningen af de nationale bestemmelser om 
gældsinddrivelse gør det let for debitorer at flytte deres penge fra en bankkonto i en 
medlemsstat til en anden medlemsstat. 

Som det fremgår af Europa-Kommissionens begrundelse1 er den nuværende situation 
kendetegnet ved fire problemkomplekser:

 der er store forskelle på betingelserne for udstedelse af kendelser til sikring af 
bankindeståender2

 muligheden for at få oplyst, hvor debitor har sin bankkonto, findes ikke i mange 
medlemsstater

 det er generelt forbundet med større omkostninger at opnå og få fuldbyrdet en 
kontosikringskendelse i en grænseoverskridende situation end i en indenlandsk 
situation

 forskellene mellem de nationale fuldbyrdelsessystemer og deres langsommelighed er et 
alvorligt problem for kreditorer.

Kommissionen har i et forsøg på at løse ovennævnte problemer foreslået, at der vedtages en 
forordning, som skal indføre et nyt retligt instrument med karakter af sikringsforanstaltning, 
nemlig en kontosikringskendelse, som skal være et alternativ til de nationale foranstaltninger.
Kommissionen anslår, at anvendelsen af den foreslåede foranstaltning kan gøre det muligt for 
virksomhederne at inddrive op til 600 millioner euro i tilgodehavender3.

Kommissionens hensigt er i første omgang at skabe en regelret overraskelseseffekt i 
forbindelse med gennemførelsen af kontosikringskendelsen, således at debitoren ikke kan 
hæve eller overføre indeståender til andre bankkonti i en anden medlemsstat end den, hvor 
proceduren er iværksat. Med det for øje indeholder forslaget en bestemmelse om, at den 
europæiske procedure også skal være tilgængelig inden opnåelsen af et fuldbyrdelsesgrundlag 

                                               
1 Jf. begrundelse til forslag til forordning (COM(2011)0445, s.3).
2 En kendelse til sikring af bankindeståender er ikke et universelt begreb i Unionens retssystem. Der er derimod i 
landenes retsordninger forskellige overgangsforanstaltninger, som går fra overordnede redskaber som påkrav 
(Irland) og kendelser (Danmark) til særlige redskaber som den såkaldte Garnishment Order (Malta). Jf. i den 
forbindelse den sammenlignende analyse af de nationale procedurer til opnåelse af en kendelse til sikring af 
bankindeståender, der er udarbejdet af CSES i en undersøgelse bestilt af Kommissionen og offentliggjort i 2011, 
"Study for an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank Accounts" (s. 70-
85).
3 Jf. Kommissionens konsekvensanalyse i forbindelse med forslaget til forordning (s. 35), som kan findes under: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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i den medlemsstat, hvor debitoren befinder sig1, og at kontosikringskendelsen kan udstedes i 
en ikke-kontradiktorisk procedure, dvs. uden forudgående høring af debitor2. 

2. Analyse af de vigtigste foranstaltninger i forslaget

2.1. Definitioner

 “Sager med grænseoverskridende virkninger” (artikel 3)

I forslaget fastsættes det i forbindelse med definitionen af forordningens anvendelsesområde, 
at sagen altid skal indeholde grænseoverskridende virkninger, ”medmindre den ret, hvortil der 
er indgivet en anmodning om en kontosikringskendelse, og alle de bankkonti, der skal sikres 
ved kendelsen, samt parterne befinder sig eller har bopæl eller hjemsted på samme 
medlemsstats område”. 

For at øge retssikkerheden finder ordføreren det hensigtsmæssigt at overveje at vende den 
præsumption, der er indeholdt i denne bestemmelse, om, og fastsætte: at en sag har 
grænseoverskridende virkninger, hvis debitorerne har bopæl og/eller de bankkonti, der skal 
sikres ved kendelsen, befinder sig i en medlemsstat, der er forskellig fra den medlemsstat, 
hvor den ret, der er udpeget med henblik på udstedelsen af kontosikringskendelsen, befinder 
sig. 

 ”Bankkonto” (artikel 4, nr. 1)

Ordføreren mener, at medtagelsen af ”finansielle instrumenter” i definitionen af ”bankkonto” 
kan give en række problemer for så vidt angår eventuelle tab af påløbne renter. I denne 
forbindelse fastlægges det i artikel 26, stk. 3, at de finansielle instrumenters værdi fastsættes
på grundlag af den relevante markedsrente, der gælder på gennemførelsesdagen. 

I det efterfølgende stk. 4 fastsættes endvidere følgende: ”Hvis midlerne på kontoen er i en 
anden valuta end den, som kontosikringskendelsen er udstedt i, omregner banken beløbet til 
den officielle valutakurs på gennemførelsesdagen”. Sådanne løsninger kan være 
problematiske og til skade for debitors interesser, eftersom finansielle instrumenters værdi er 
udsat for valutarisiko på grund af udsving i markedsrenten. Banken bør i denne forbindelse 
fritages for enhver form for ansvar herfor, eller rettere bør sikringen begrænses til kontanter 
for at gøre proceduren mindre kompleks.

 ”Krav” (artikel 4, nr. 7)

Ordføreren mener, at forslagets definition af ”krav” bør udvides for at præcisere karakteren 
heraf. Derfor kan en eksplicit henvisning til betingelserne for likviditet og forfald gøre det 
muligt bedre at fastslå berettigelsen af kravet mod sagsøgte, og forskelle i fortolkningen af 
karakteren af det krav, på grundlag af hvilket dommeren anmodes om at udstede en 
kontosikringskendelse, kan undgås.

                                               
1 Artikel 5 (Adgang til proceduren).
2 Artikel 10 (Ikke-kontradiktorisk procedure).
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2.2. Balance mellem debitors og kreditors rettigheder

På trods af at det er nødvendigt at beskytte overraskelseseffekten ved at anvende den ikke-
kontradiktoriske procedure for udstedelsen af en kontosikringskendelse, mener ordføreren, at 
indholdet af visse bestemmelser bør revideres for at opnå den rette balance mellem kreditors 
og debitors rettigheder. Forslaget forekommer faktisk at være for meget i sagsøgers favør og 
indeholder ikke de nødvendige garantier til at afbøde en kontosikringskendelses potentielt 
meget drastiske karakter. 

Ordføreren mener i denne forbindelse, at det er hensigtsmæssigt at overveje en række 
ændringer af forslaget til forordning, som kan styrke beskyttelsen af debitor i tilfælde af et 
eventuelt misbrug af proceduren fra kreditors side. Efter ordførerens opfattelse kunne sådanne 
ændringer omfatte aspekter vedrørende beviser (artikel 11) og fuldbyrdelse (artikel 16 og 17) 
med henblik på at styrke debitors rettigheder, mens den overraskelseseffekt, der sikres 
gennem den ikke-kontradiktoriske procedure, forbliver uændret.

Ordføreren mener i lyset af denne analyse, at det er ønskværdigt at tilføje en bestemmelse, 
som fastsætter, at den ret, der skal tage stilling til sagen, i ekstraordinære og behørigt 
begrundede tilfælde kan indkalde sagsøgte for at indhente yderligere oplysninger1, som giver 
mulighed for en mere korrekt bedømmelse af sagens berettigelse. Samtidig kan dommeren, 
hvis debitors fremmøde kan være til ulempe for imødekommelsen af kreditors krav og den 
konkrete gennemførelse af foranstaltningen, uden at høre den anden part afgøre, om sagen 
skal tages til følge eller forkastes. 

For så vidt angår fuldbyrdelsen henvises der i artikel 16 til alle de oplysninger, der er 
nødvendige for, at banken eller bankerne kan identificere sagsøgte. I den forbindelse mener 
ordføreren, at de oplysninger, der er indeholdt i nr. iii) og iv) i ovennævnte artikel, dvs. 
fødselsdato, nationalt identitets- eller pasnummer, hvis sagsøgte er en fysisk person, eller 
registreringsnummer, hvis sagsøgte er en juridisk person, skal videregives for at øge 
mængden af nødvendige oplysninger for at kunne identificere debitors bankkonto, samtidig 
med at beskyttelsesniveauet for debitor hæves. En sådan bestemmelse vil desuden gøre det 
muligt at identificere debitors konto hurtigere og med større sikkerhed. 

Råder kreditor ikke over de oplysninger, der anmodes om i henhold til artikel 17, kan denne 
anmode om dem fra den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesmedlemsstaten. Dette er en 
meget sandsynlig situation, som dog alt for let kan føre til, at kreditor blot hævder, at sagsøgte 
har en konto i en bestemt medlemsstat. 

I overensstemmelse med en udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse2

foreslår ordføreren, at der overvejes forskellige ændringer for at regulere og afgrænse 
anmodningen og opnåelsen af oplysninger om sagsøgtes bankkonto til de oplysninger, der 
reelt er nødvendige for at identificere sagsøgte og dennes konti. I den forbindelse forekommer 

                                               
1 Kontradiktionsprincippet er et af de grundlæggende principper i medlemsstaternes lovgivninger.
2 Jf. udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Den Europæiske Unions Tidende C 373 af 
21.12.2011, s. 4.
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ordlyden af artikel 17, stk. 2,1 for generisk og kan således føre til videregivelse af oplysninger, 
der hverken er pertinente eller relevante i forbindelse med sagen, f.eks. afsløring af 
bankhemmeligheder.

2.3. Omkostninger som følge af anvendelse af proceduren

Kommissionens forslag fastsætter, at betalingen eller godtgørelsen af bankernes udgifter til 
gennemførelsen af kontosikringskendelsen, reguleres af bestemmelserne i den nationale 
lovgivning (artikel 30, stk. 1). Denne bestemmelse risikerer set i lyset af de nationale 
lovgivningers forskelligartethed at føre til forskelsbehandling til skade for kreditinstitutter, 
som ikke er omfattet af denne mulighed for godtgørelse. 

Det er uomtvisteligt, at den foreslåede procedure medfører anvendelse af menneskelige og 
økonomiske ressourcer, som medfører omkostninger, der ikke kan ses bort fra, blot fordi det 
ikke er offentlighedens, men privatpersoners interesse, der forfølges. Ordføreren finder det set 
i det lys hensigtsmæssigt, at artikel 30 fastsætter eksplicitte og harmoniserede bestemmelser 
for betalingen af de omkostninger, bankerne måtte have, samt tidsfrister og praktiske detaljer 
for disse.

3. Konklusion

Det er ordførerens opfattelse at kontosikringskendelsen er et yderst vigtigt redskab, der 
bidrager til udviklingen af det indre marked, idet det letter grænseoverskridende 
handelstransaktioner. Det er i dag besværligt og bekosteligt for kreditorer at få truffet 
foranstaltninger til sikring af en udenlandsk debitors aktiver. En hurtig og let adgang til 
sådanne sikringsforanstaltninger har ofte afgørende betydning for at sikre, at debitor ikke har 
fjernet pengene fra sin konto eller formøblet sine aktiver på det tidspunkt, hvor kreditor har 
opnået og fået fuldbyrdet en dom i hovedsagen. 

Ordføreren opfordrer med udgangspunkt i foranstaltningens betydning og set i lyset af det her 
beskrevne til yderligere overvejelser over, nøjagtig hvilke foranstaltninger det er 
hensigtsmæssigt, at lovgivningen om emnet indeholder, og ser med interesse frem til de 
kommende måneders tilbundsgående drøftelser.

                                               
1 Hvis sagsøger ikke råder over alle de kontooplysninger, der kræves i artikel 16, kan sagsøger anmode den 
kompetente myndighed i fuldbyrdelsesmedlemsstaten om at indhente de nødvendige oplysninger. Denne 
anmodning, som skal forelægges sammen med anmodningen om en kontosikringskendelse, ”skal indeholde alle 
de oplysninger, som sagsøger råder over om sagsøgte og dennes bankkonti” (artikel 17, stk. 2).


