Brug for gratis hjælp?
Få gratis og anonym rådgivning

Fogedretten

Fogedretten er en domstol, der har til formål at gennemtvinge det (økonomiske)
krav, som kreditor har imod dig. Fogedrettens andre opgaver omfatter udsættelsessager samt at gennemtvinge forældres samværsret med børn. Du bliver først
indkaldt til møde i fogedretten, når du har misligholdt et krav, fx ikke betalt til tiden,
og kreditor forgæves har forsøgt at inddrive de penge, du skylder ham. Desuden
er det et krav, at kreditor har et forudgående fundament. Dette kan for eksempel
være en dom, frivilligt forlig eller betalingspåkrav med påtegning (det vil sige, at
skyldner ikke har gjort rettidig indsigelse mod betalingspåkravet).

Mødepligt

Når du bliver indkaldt til et fogedretsmøde, er det vigtigt, at du møder op i
fogedretten til den fastsatte tid. Hvis du ikke møder op til et fogedretsmøde uden
at give besked om, at du er lovligt forhindret (pga. fx sygdom, som du har en lægeerklæring på), vil kreditor kunne anmode fogedretten om, at du politifremstilles
(afhentes af politiet). Politifremstillingen er en sikring af, at du møder op i fogedretten. Derudover kan der afholdes en udkørende fogedforretning, hvilket betyder,
at fogeden og kreditor kører ud til din bopæl og afholder mødet der. Det er muligt
at medbringe en bisidder eller sende en repræsentant til mødet. En bisidder kan
være til stede under mødet, men må ikke deltage aktivt. En repræsentant kan mod
fremvisning af en underskrevet fuldmagt repræsentere dig under mødet, uden at
du selv deltager. Repræsentanten skal have indgående kendskab til dine økonomiske forhold og til, hvilke ejendele du ejer.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål angående fogedretten eller har brug for vores
hjælp, så skriv eller ring til os eller mød personligt op på vores kontor
i Aarhus. Kontoret har åbent tirsdag, torsdag og fredag
kl. 09.00-17.00 samt mandag og onsdag
kl. 09.00- 19.00.

+45 70 22 93 30
gaeld@socialeretshjaelp.dk

Aarhus
A. Hertzums Vej 2
Postboks 5134
8000 Aarhus C

Fogedretten

Hvilke konsekvenser er der?
Hvordan foregår mødet?

Den Sociale Retshjælps Fond

Mødets forløb

Under et fogedretsmøde vil fogeden, kreditor (den, du skylder penge) og du selv
være til stede. Kreditor kan ofte være repræsenteret af en advokat. Fogeden er
neutral og er der for at styre fogedretsmødet og sørge for, at loven overholdes.
Fogedretten har oplysningspligt og skal svare på de spørgsmål, du stiller, så du
kan altid spørge fogeden til råds, hvis der er noget, du ikke forstår eller er usikker
på, før, under eller efter mødet. Fogedretsmødet foregår i et lille lokale under fredelige omstændigheder, i en god tone og varer typisk 5-10 minutter. Her kan du
se hvordan det typisk forløber:
• Fogeden starter med at informere dig om, at du udtaler dig under strafansvar.
• Det betyder, at du kan blive straffet hvis du lyver i retten.
• Fogeden beder dig om en række oplysninger, herunder dit navn og
cpr-nummer. I den forbindelse kan du blive bedt om at fremvise billed-id.
• Kreditor stiller dig herefter nogle spørgsmål. Fx hvad din civilstatus er, om du har
børn, hvor gamle de er, dine boligforhold og din jobsituation eller uddannelse.
• Kreditor spørger derudover nærmere ind til din økonomiske situation. Det kan fx
være, om du ejer noget af værdi, og om du er i stand til at betale det, du skylder
kreditor.
• Der indgås om muligt en afdragsordning og/eller foretages udlæg i en eller flere
af dine værdier.
Hvis du ikke kan indgå en afdragsordning eller har nogen værdier, erklærer
fogedretten dig insolvent i 6 måneder. Ved mødets afslutning kan det være en
god ide at bede om en udskrift af mødet, så du har skriftlig dokumentation for det,
der er blevet besluttet. Husk altid at spørge, hvis du er i tvivl!

Mødets udfald

Når du er indkaldt til møde i fogedretten, kan du som udgangspunkt ikke gøre
indsigelser over kravet fra din kreditor. Der findes dog enkelte undtagelser, som
hvis du mener, der er blevet forfalsket dokumenter, eller at kravet er forældet/ikke
korrekt opgjort. Hvis dette er tilfældet, skal du orientere fogedretten, som herefter
beslutter, om mødet skal fortsætte eller ej. Hvis fogedretten giver dig medhold i
din indsigelse, aflyses mødet, og det er efterfølgende op til kreditor, om sagen
skal for byretten. Hvis du ikke får medhold i din indsigelse, vil fogedretsmødet
fortsætte, og det vil blive forsøgt at indgå en afdragsordning, foretage udlæg
eller erklære dig insolvent. Kreditor vil altid foreslå en afdragsordning, men
kan ALDRIG tvinge dig. Det er vigtigt, at du ikke accepterer afdragsordningen, hvis du ved, at du ikke kan overholde den, da det kun vil koste dig
flere penge i ekstra inkassoomkostninger og nye rykkere.

Udlæg

Hvis der er gjort udlæg i én
eller flere af dine genstande,
må du ikke sælge dem eller
forære dem væk. Det skyldes, at
hvis du ikke betaler, hvad du skylder din kreditor, kan denne kræve,
at tingene bliver solgt, så pengene
fra salget kan bruges til at afbetale din
gæld.
Som udgangspunkt kan kreditor foretage
udlæg i alle dine værdier. Ud over værdier
som fx bil, båd og hus kan der også foretages udlæg i overskydende skat og anden tilbagebetaling fra det offentlige. Derudover kan
der foretages udlæg i dit depositum, hvilket dog
ikke betyder, at du skal fraflytte din lejlighed, men
at når du gør, og kun hvis der er penge tilbage,
efter at lejligheden er sat i stand, vil depositummet
tilfalde kreditor.
Der kan derimod ikke gøres udlæg i fx dit fjernsyn,
spisebord, fryser, køleskab, sofabord osv., medmindre
disse er (meget) dyre designervarer. Der kan heller ikke
gøres udlæg i arvestykker med stor affektionsværdi. Der
kan heller ikke foretages udlæg i de penge, som du endnu
ikke har fået udbetalt, som fx din næste løn/udbetaling fra
kommunen. Først 7 dage efter, at pengene er blevet sat ind
på din konto, kan kreditor foretage udlæg heri. Der kan ej heller
gøres udlæg i de genstande, som din ægtefælle ejer. Der kan
ikke gøres udlæg i genstande med en værdi på op til 3000 kr.,
som er nødvendige i forbindelse med arbejde eller uddannelse for
dig eller et medlem af din husstand.
I visse tilfælde kan ens bil også fritages fra udlæg, hvis man som fysisk
eller psykisk syg ikke kan køre med offentlige transportmidler. Hvis du
har et arbejde langt fra dit hjem, kan du også få fredet din scooter/bil fra
udlæg. Husk - så længe du overholder din afdragsordning, kan kreditor
ikke gøre krav på dine værdier.

