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Spørgsmål nr. 1726 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, om byretten og fogedretten lige-

som Skat har brugt Danske Banks gældsoplysninger, således at 

der er skyldnere, der kan have fået forkerte betalingsdomme og 

domme om udlæg baseret på urigtige oplysninger, og vil mini-

steren, hvis det er tilfældet, redegøre for, hvilke konsekvenser 

det skal have for den part, der har videregivet urigtige oplysnin-

ger til domstolene?”

Svar:

1. Justitsministeriet er ikke i besiddelse af oplysninger om, hvorvidt landets 

byretter og fogedretter har anvendt oplysninger fra Danske Bank om gæld 

som grundlag for afgørelser. Det har ikke været muligt for Justitsministeriet 

inden for de 5 arbejdsdage, der er sat som frist for besvarelse af spørgsmålet, 

at tilvejebringe de efterspurgte oplysninger. 

2. Justitsministeriet kan dog generelt oplyse, at fogedretten kan genoptage 

en fogedforretning, når parterne er enige herom, eller når fogedretten finder 

det påkrævet.

Justitsministeriet kan endvidere generelt oplyse, at der er mulighed for at 

appellere afgørelser truffet af domstolene inden for en række nærmere an-

givne tidsfrister. I de tilfælde, hvor en afgørelse ikke appelleres inden for 

disse tidsfrister, kan Højesteret undtagelsesvis tillade, at afgørelsen appelle-

res. 

Justitsministeriet kan herudover generelt oplyse, at den, som uberettiget har 

anmodet om tvangsfuldbyrdelse af et krav, som viser sig ikke at bestå, efter 

omstændighederne kan forpligtes til at betale skyldneren erstatning for tab 

og godtgørelse for tort efter retsplejelovens regler herom. 
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