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Beslaglæggelse efter rpl. § 645, stk. 2, kunne ikke ske hos tredjemand. 
 

 Efter begæring af A var der over for B nedlagt forbud mod at fremstille og sælge produkter, 
der markedsmæssigt var identiske med nogle af A fremstillede produkter (såkaldte 
monobejdser). Under henvisning hertil skete der efter begæring af A beslaglæggelse efter rpl. 
§ 645, stk. 2, hos et anpartsselskab, der havde påbegyndt fremstilling af monobejdser, og 
som ejedes af B's ægtefælle, der tillige var direktør i selskabet. Fogedretten fandt, at der 
med virksomheden, der var baseret på B's indsats, forelå en omgåelse af forbudet. Således 
som forbudet var formuleret, fandtes der imidlertid uanset de af fogedretten fremhævede 
omstændigheder ikke at have været hjemmel til beslaglæggelsen, som derfor blev ophævet. 
 1) 

 
V.L.K. 28. juni 1994 i kære B-1003-94 

Ole Unmack Larsen, Ulrik Jensen, Allan Walbom (kst.))

Hydro-Let ApS, Hobro (adv. Jan Poulsen, Ålestrup) mod Trip Trap Danmark A/S, Hadsund (adv. Peter Fihl, 
Aalborg) 

 >> 754 >>  Af kære B-1003-94 - Hydro-Let ApS, Hobro (adv. Jan Poulsen, Ålestrup) mod Trip Trap 
Danmark A/S, Hadsund (adv. Peter Fihl, Aalborg) - fremgik, at Lars Peter Pedersen ved en upåanket dom 
afsagt den 16. juni 1992 af Retten i Terndrup var blevet tilpligtet at anerkende, at han, der tidligere havde 
været ansat hos indkærede, var »uberettiget til at fremstille og sælge monobejdse under anvendelse af de 
sagsøgeren, Trip Trap Denmark A/S, tilhørende recepter vedrørende monobejdse 1 til 13.« Ved Vestre 
Landsrets kendelse af 6. maj 1993 var der dernæst efter begæring af indkærede blevet nedlagt forbud over 
for Lars Peter Pedersen mod »at fremstille og sælge produkter, der er markedsmæssigt identiske med - - - 
Trip Trap Denmark A/S's produkter som anført i dommen af 16. juni 1992 fra retten i Terndrup.« Under 
henvisning til dette forbud havde fogedretten i Terndrup den 1. december 1993 efter begæring af 
indkærede afsagt kendelse om beslaglæggelse i henhold til rpl. § 645, stk. 2, hos Lars Peter Pedersen, og 
under en udgående fogedforretning den 8. december 1993, hvorunder der skete beslaglæggelse af effekter 
til brug ved produktion af bejdser, havde Lars Peter Pedersen oplyst, at hans ægtefælle netop havde 
påbegyndt produktion af møbelbejdse i et anpartsselskab under stiftelse. Ved rekvisition af 15. marts 1994 
til fogedretten havde indkærede herefter begæret beslaglæggelse efter rpl. § 645, stk. 2, hos kærende, der 
havde påstået begæringen afvist.

Lars Peter Pedersen havde forklaret, at han ikke havde nogen formel stilling i anpartsselskabet, der ejedes 
af hans ægtefælle, der tillige var direktør i selskabet. En søn deltog i arbejdet med at blande bejdse, men 
fik ingen løn. Selv deltog han stort set ikke i produktionen.

Indkærede havde gjort gældende, at der burde ske identifikation mellem de to ægtefæller, og at der derfor 
kunne ske beslaglæggelse hos anpartsselskabet, der havde fået overdraget Lars Peter Pedersens personligt 
drevne virksomhed, men som ikke kunne få bedre ret end overdrageren og derfor var uberettiget til at 
fremstille bejdse i strid med det nedlagte forbud.

Kærende havde bestridt, at der kunne ske beslaglæggelse hos anpartsselskabet, idet der ikke var nedlagt 
noget forbud over for dette, hvortil kom, at de produkter, der blev fremstillet af selskabet, var forskellige 
fra indkæredes produkter.

 
Terndrup Fogedrets kendelse 10. maj 1994.

Det må antages, at Hydro-Let ApS fremstiller og sælger de produkter, som det ved Vestre Landsrets 
kendelse af 6. maj 1993 blev forbudt Lars Peter Pedersen at fremstille og sælge. Fogedretten finder det 
ubetænkeligt at lægge til grund, at virksomheden i Hydro-Let ApS er baseret på Lars Peter Pedersens 
indsats. Under disse omstændigheder foreligger der en sådan omgåelse af det nedlagte forbud, at der er 
grundlag for at foretage beslaglæggelse hos Hydro-Let ApS i medfør af retsplejelovens § 645, stk. 2.

Beslaglæggelsen betinges af, at rekvirenten stiller en sikkerhed på 100.000 kr. for et eventuelt 
erstatningskrav fra Hydro-Let ApS. - - -
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Efter begæring af A var der over for B nedlagt forbud mod at fremstille og sælge produkter,der markedsmæssigt var identiske med nogle af A fremstillede produkter (såkaldtemonobejdser). Under henvisning hertil skete der efter begæring af A beslaglæggelse efter rpl.§ 645, stk. 2, hos et anpartsselskab, der havde påbegyndt fremstilling af monobejdser, ogsom ejedes af B's ægtefælle, der tillige var direktør i selskabet. Fogedretten fandt, at dermed virksomheden, der var baseret på B's indsats, forelå en omgåelse af forbudet. Såledessom forbudet var formuleret, fandtes der imidlertid uanset de af fogedretten fremhævedeomstændigheder ikke at have været hjemmel til beslaglæggelsen, som derfor blev ophævet.



 
V.L.K. 28. juni 1994 (Ole Unmack Larsen, Ulrik Jensen, Allan Walbom (kst.)).

- - - For landsretten har kærende, Hydro-Let ApS, principalt nedlagt påstand om, at den påkærede kendelse 
om beslaglæggelse ophæves.

Subsidiært har kærende påstået sikkerhedsstillelsen forhøjet til 800.000 kr.

Kærende har endvidere påstået sig tillagt omkostninger for fogedretten og for landsretten.

Indkærede, Trip Trap Danmark A/S, har påstået kendelsen stadfæstet.

Til støtte for sine påstande har kærende anført, at indgreb til sikring af et forbuds overholdelse må have 
klar hjemmel i forbudet både med hensyn til de handlinger, der er forbudt, og med hensyn til forbudets 
adressat. Fogedretten er ubeføjet til at håndhæve forbudet i videre omfang, idet dette i realiteten ville være 
en genoptagelse af forbudsforretningen. Det forbud, der er nedlagt, forbyder ikke overdragelse af 
virksomheden, og forbudet kan ikke gennem beslaglæggelsen udvides til at omfatte overdragelse. 
Begæringen om beslaglæggelse kan endelig ikke anses for en begæring om nedlæggelse af fogedforbud 
over for kærende.

Indkærede har til støtte for sin påstand anført, at Lars Peter Pedersen både efter byretsdommen og 
landsrettens forbud er fortsat med at krænke indkæredes rettigheder. Stiftelsen af anpartsselskabet, som i 
realiteten har fortsat Lars Peter Pedersens virksomhed, må anses for et nyt forsøg herpå. Det kan ikke 
forventes, at lovgivningen tager stilling til alle situationer, og i det foreliggende tilfælde er der intet, der 
taler imod en identifikation mellem Lars Peter Pedersen og det anpartsselskab, der i realiteten har fortsat 
hans virksomhed.

 
Landsretten udtaler:

Således som det nedlagte forbud er formuleret, findes det ikke at kunne udstrækkes til også at gælde over 
for det kærende anpartsselskab. Der har derfor - uanset de omstændigheder, der er fremhævet i kendelsen 
- ikke i retsplejelovens § 645, stk. 2, været hjemmel til den skete beslaglæggelse.

Landsretten tager derfor kærendes påstand om ophævelse af fogedrettens kendelse til følge.

Efter omstændighederne findes kærendes påstand om sagsomkostninger for fogedretten og for landsretten 
ikke at burde tages til følge. - - -
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Således som det nedlagte forbud er formuleret, findes det ikke at kunne udstrækkes til også at gælde overfor det kærende anpartsselskab. Der har derfor - uanset de omstændigheder, der er fremhævet i kendelsen- ikke i retsplejelovens § 645, stk. 2, været hjemmel til den skete beslaglæggelse.


