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Noter til §641 

§ 641. Fogedretten 2631) kan ved forbud pålægge private 2632) og repræsentanter for stat, 
region og kommune i disses egenskab af parter i private retsforhold 2633) at undlade 
handlinger, som strider mod rekvirentens ret. 2634) 
Stk. 2. Fogedretten kan i forbindelse med et forbud pålægge den, som forbudet retter 
sig imod (rekvisitus), at foretage enkeltstående handlinger for at sikre den ved forbudet 
pålagte undladelsespligt. 2635) 
Stk. 3. Med hensyn til luftfartøjer, fremmede statsskibe og skibsladninger, der tilhører 
fremmede stater, kan forbud kun anvendes efter reglerne herom i anden 
lovgivning. 2636)

2631) Forbud kan ikke nedlægges såfremt en konflikt henhører under det arbejdsretlige system 
jf. U 1980 294 (lovligheden af en af rekvisitus mod rekvirenten etableret blokade fandtes 
at høre under Arbejdsretten i medfør af arbejdsretslovens § 9, stk. 1, nr. 5, hvorfor sagen 
om forbud mod blokaden afvistes fra fogedretten i medfør af samme lovs § 11, stk. 1). U 
2002 2742 Ø (under en konflikt mellem DR og de der ansatte journalister genudsendte DR 
udsendelser, der var ophavsretligt beskyttet. Fogedretten nedlagde forbud. Landsretten 
ophævede forbuddet, idet forholdet var registreret i parternes overenskomst, hvorfor 
tvisten skulle afgøres i det arbejdsretlige system, jf. arbejdsretslovens § 9, stk. 1 nr. 2).  
Tilsvarende må det antages, at der ikke kan nedlægges forbud mod et bo, hvor 
skifteretten har kompetence til at bestemme om en handling skal foretages eller undlades 
af boet. 
Også offentligretlige regler kan i et vist omfang håndhæves ved forbud, jf. U 2004 819/2 
H (fogedforbud mod drift af taxibestillingskontor var lovligt, da driften af kontoret var 
påbegyndt uden fornøden godkendelse).

2632) Forbuddet må rettes mod den, undladelsespligten påhviler eller den, der i det pågældende 
forhold står som hans repræsentant. Ved distribuering af ulovlige kopier af beskyttede 
værker via internettet kan forbud ikke alene nedlægges over for den egentlige krænker 
men også over for den netværksoperatør, som forestår transmissionen, jf. U 2006 1474 H. 
Hvis rekvisitus er en juridisk person, kan det overvejes at rette forbuddet mod den eller 
de fysiske personer, som reelt er bestemmende, jf. U 1991 606 (forbud mod ejerne af en 
virksomhed drevet i selskabsform) jf. Rothe, I Fogedretten s. 140. For så vidt angår 
spørgsmålet om, over for hvem forbuddet kan nedlægges, se U 1989 93.

2633) Derimod kan forbud ikke nedlægges mod offentlige myndigheder i deres egenskab af 
offentligretlige organer. U 1986 72 (militær øvelsesvirksomhed og de hertil nødvendige 
anlægsarbejder anset som offentlig myndighedsudøvelse, der ikke kan mødes m 
fogedforbud; men da Forsvarsministeriet som ejer af fast ejendom optrådte i et civilretligt 
kontraktforhold, var § 646, stk. 1, f.s.v. ikke til hinder for en forbudsforretning, der 
imidlertid nægtedes fremme af andre grunde), U 1987 590 (fogedforbud fandtes ikke at 
kunne anvendes over for gennemførelsen af den af forligsmanden iht. forligsmandsloven 
foranstaltede afstemning).

2634) Både formueretlige rettigheder, personlige rettigheder og overholdelsen af offentligretlige 
regler kan værnes gennem et forbud såfremt der i øvrigt er grund til at værne 
rekvirentens interesse med dette retsmiddel, jf. Rothe; I Fogedretten 141. Pengekrav kan 
dog ikke værnes ved forbud jf. Fm 1995 8/4, hvor forbud blev afvist, da formålet var at 
sikre, at en direktør fik udbetalt sin løn.  
Kan rekvirenten opnå politiets bistand til at forhindre en retsstridig adfærd, bør 
fogedretten være tilbageholdende med at anvende forbudsinstituttet. 
Forbud kan som nævnt anvendes til at værne meget forskelligartede rettigheder. 
Immaterielle rettigheder: I nyere praksis er forbudsinstituttet navnlig anvendet til at 
beskytte immaterielle rettigheder. Baggrunden for denne udvikling er, at sådanne 
rettigheder har stærkt stigende økonomisk betydning og at konsekvenserne af en 
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krænkelse kan være store. Det er endvidere af betydning, at det strafferetlige værn af 
sådanne rettigheder ikke er særskilt effektivt. Den seneste - og mest fyldestgørende - 
fremstilling af forbudsreglernes anvendelse på immaterialrettigheder findes hos Niels M. 
Andersen m.fl.: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder. 
Fra nyere praksis kan fremhæves: Ophavsrettigheder U 1985 1014, U 1991 352, U 1992 
34, U 1994 397, U 1998 525 (salg af musikvideoer over internettet), U 2001 747, U 2002 
649 (Koda-afgift) Patentrettigheder U 1951 154 og U 1955 856. Endvidere U 2005 60 V 
(opfordring på hjemmeside til ulovlig kopiering af film). Der kan i øvrigt henvises til 
Jesper Langemark i U 1997 B 540 og Bjørn Ryberg i U 1998 B 161 om 
patentansøgninger som grundlag for et fogedforbud. Varemærkerettigheder U 1983 824, 
U 1993 158, U 1997 253, U 1998 1079, U 2004 1673, U 2004 1302. Firmanavne U 1990 
582, U 1992 810, U 1996 468 og U 1997 644. Domænenavne U 2004 140, U 2004 1682. 
Også Konkurrence - og markedsføringsforhold udløser mange forbudssager. 
I mange ansættelseskontrakter er indsat konkurrenceklausuler som søges håndhævet ved 
forbud. Fra nyere praksis kan nævnes U 1998 324, U 1999 1083 og U 1999 2093. Om 
konkurrenceforhold se U 1963 49, U 1974 944, U 1995 300, U 1990 280, U 1992 704, U 
1999 1762 og U 2006 2835 Ø. 
Beskyttelse af privatlivets fred er et andet område som jævnligt søges værnet gennem 
forbud. Fra seneste praksis se U 1995 1008 og U 1989 726 (offentliggørelse af fotos og 
navn på patienter på Nordvang - se om dommen Hermann i U 1990 B 32). 
Rettigheder vedrørende fast ejendom og lejeforhold giver også jævnligt anledning til 
forbudssager. Om færdselsret se U 1981 326. Om lejeforhold med forbud mod udlejer se 
U 1985 349, U 1989 93 og U 1998 9. Om forbud rettet mod lejer se U 1991 248 og U 
1989 496. 

2635) Pålæg om at opfylde en handleforpligtelse kan kun gives af fogedretten, når der er tale om 
foranstaltninger, der har nøje tilknytning til en bestemt undladelse og i forhold til denne er 
af forholdsvis underordnet betydning, f.eks. forbud om fjernelse af skilt i forbindelse med 
forbud mod benyttelse af ulovligt firmanavn, jf. Gomard: Fogedret 386-387 og Rothe, I 
Fogedretten 148, U 1940 836, U 1941 437, U 1964 484 og U 1966 759. I U 1998 1079 
toges påstand om anvendelse af reglen i stk. 2 ikke til følge. Fm 2002 64/4 (rekvisitus 
kunne ikke pålægges over personer, som havde modtaget en henvendelse fra rekvisitus 
med et indhold, som var retsstridigt i forhold til rekvirenten, idet formålet ikke var at 
forhindre retsstridige handlinger, men derimod at genoprette en allerede sket krænkelse). 
Se Christina Wagner i Fm 2003 s 168 og Eva Aaen Skovbo i U 2004 B 124-129, om i 
hvilket omfang rekvisitus kan pålægges tilbagekaldelsespligt af produkter i forbindelse 
med nedlæggelse af fogedforbud i sager om krænkelse af immaterielle rettigheder.

2636) Jf. lov om frihed for arrest og forbud mht. luftfartøjer og lov om fremmede statsskibe 
m.m.
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