Spørgsmål der stilles ved møde i fogedretten
I forbindelse med fogedretsmødet, vil fogeden indledningsvis bede dig om dit navn og eventuelt dit cprnummer for at sikre, at du er den som er indkaldt til fogedretten. Herefter vil du blive informeret om, at du
udtaler dig under strafansvar, hvilket betyder, at du kan blive straffet, hvis du lyver i fogedretten. Derefter vil
fogeden spørge dig, om du kan betale det skyldige beløb.
Hvis du svarer, at det kan du ikke, vil fogeden derefter give ordet til kreditor eller dennes repræsentant, der vil
stille en række spørgsmål omkring blandt andet din civilstatus, boligforhold, beskæftigelse, indtægter, udgifter
og aktiver. Spørgsmålene er blandt andet med til at kreditor kan vurdere om, hvorvidt der er en betalingsevne
og i så fald, hvor stor med henblik på en mulig afdragsordning. I fogedretten vil du som udgangspunkt blive
spurgt om følgende spørgsmål af din kreditor:
Civilstatus
Du vil blive spurgt om din civilstatus, herunder om du er gift, lever i et parforhold (samlevende) eller om du er
enlig. Baggrunden er, at du har en større betalingsevne, såfremt der er to til at deles om de faste udgifter og
fordi det er relevant i forhold til hvor mange penge det forventes du/I kan leve for (rådighedsbeløb).
Hjemmeboede børn
Du vil blive spurgt om du har hjemmeboende børn, herunder antal børn og deres alder, fordi det er afgørende
faktorer i forhold til forventede faste omkostninger. Man har fx lov til at have et højere rådighedsbeløb, for at
kunne dække de mange omkostninger der er forbundet med at have børn.
Boligforhold
Du vil blive spurgt om din bolig, herunder om du bor til leje, i ejerbolig, er uden bolig m.v.
 Såfremt du bor til leje, vil du blive spurgt om, hvem der står på lejekontrakten samt til dit depositum
med henblik på at gøre udlæg i det. Dette betyder ikke, at du bliver smidt ud af dit lejemål. Når du
flytter, vil et eventuelt overskud fra dit depositum efter at din udlejer har fået dækning for sit
tilgodehavende, blive betalt til den/de kreditorer der har udlæg i dit depositum. Du vil også blive spurgt
om, hvem der er din udlejer eller administrator af ejendommen.
 Såfremt du ejer din egen bolig, vil du blive spurgt om ejendommens værdi, pantehæftelser samt om
der tidligere er gjort udlæg i boligen.
 Såfremt du ikke har en fast bopæl vil du blive spurgt om, hvor / hvordan du bor i øjeblikket, og måske
også, hvor man kan sende din post til.
Beskæftigelse/uddannelse
Du vil blive spurgt om din beskæftigelse og uddannelsesbaggrund samt til din eventuelle samlever eller
ægtefælles for at vurdere din nuværende og fremtidige indkomstsmuligheder.
Indtægter (netto)
Du vil blive spurgt om dine indtægter (før og efter skat/brutto og netto beløbet) samt om din eventuelle
samlever eller ægtefælles, for at vurdere dine nuværende og fremtidige indtægter samt i forhold til dine
udgifter for at kunne vurdere din betalingsevne ved indgåelse af afdragsordning. Du bør derfor medbringe
dokumentation for dine indtægter til fogedretsmødet for at vise kreditor dine aktuelle forhold
Dine udgifter herunder også eventuelle fællesomkostninger
Du vil blive spurgt om dine udgifter samt til din eventuelle samlever eller ægtefælles udgifter, herunder også
fælles og individuelle udgifter som fx at den ene har et barn med en tidligere partner, for at vurdere din
nuværende og fremtidige mulighed for at aftale en afdragsordning baseret ud fra din betalingsevne. Du bør
derfor medbringe dokumentation for dine udgifter til fogedretsmødet for at vise kreditor dine aktuelle forhold

Anden gæld til private og offentlige kreditorer
For at vurdere dine muligheder for at aftale en afdragsordning, vil kreditor derudover spørge ind til eventuelle
andre kreditorer, herunder også om de er private kreditorer som banken, telefonselskaber mv. eller offentlige
kreditorer som fx SKAT, da dette vil være afgørende i forhold til din kreditors endelige vurdering af din
betalingsevne og muligheder for at indgå en realistisk afdragsordning. Hvis du skylder SKAT penge, så har
SKAT fx mulighed for at lave lønindeholdelse og derved afskære midler til en afdragsordning med kreditor.
Fast ejendom og køretøjer (bil, motorcykel, trailer, knallert, båd, campingvogn, traktor, lastbil m.v.)
Din kreditor er interesseret i at vide, om du har nogle større værdier i form af f.eks. fast ejendom eller
køretøjer. Du vil også blive spurgt om dens/deres værdi, alder, stand og om der er gæld eller allerede gjort
udlæg af anden kreditor.
Andre aktiver, herunder løsøregenstande
Du vil blive spurgt, om du ejer andet af værdi, herunder om anslået værdi, stand, eventuelt alder m.v. og om
der er andre kreditorer der har pant eller foretaget udlæg, og i så fald hvor meget og hvornår. Du kan blive
spurgt om du ejer for eksempel:





Kontanter indestående på din bankkonto.
Kontanter du har på dig til fogedretsmødet, da der som udgangspunkt kan foretages udlæg i hele
beløbet. Det er fogedretten, der bestemmer, hvor meget af et kontantbeløb, der kan foretages udlæg i
og vil være afhænge af situationen og din forklaring om, hvad pengene skal anvendes til.
TV / Surround anlæg / Stereoanlæg / Computer / Golfudstyr / Jagtriffel / Dyre hobbyaktiver /
Antikviteter / Vinsamlinger eller andre samlinger / Malerier / Ægte tæpper / Sølvtøj / Større værktøjer /
Instrumenter / Fotoudstyr / Våbensamling / Heste eller andre større salgbare dyr.

Tilgodehavender
Du vil blive spurgt om du har penge til gode. Det kan f.eks. være overskydende skat, falden arv, erstatninger eller
gevinster (lotto, poker, lotteri m.v.). Såfremt du har nogle tilgodehavender, vil du derudover blive spurgt om, hvornår
pengene forventes udbetalt, hvor stort beløbet er, og om der tidligere er gjort udlæg heri og i så fald af hvem,
hvornår og hvor meget.
Hvis du er selvstændig
Såfremt du er selvstændig, vil du blive spurgt ind til din virksomhed, herunder dens ejerskabsform og aktiver som fx
driftsmidler, varelager, udestående fordringer, moms og skattetilgodehavende, indestående i banken, goodwill,
patenter m.v. Du vil også blive spurgt om værdien samt om der tidligere er gjort udlæg heri og i så fald af hvem og
hvornår.
Dine muligheder for afvikling af din gæld
Indledningsvis eller under mødet vil kreditor spørge om du har mulighed for at indgå en afdragsordning eller afvikle
din gæld, herunder også om du ejer noget af værdi udover almindeligt indbo, som kreditor kan foretage udlæg i.
Hvis du ikke ejer noget, der kan foretages udlæg i, vil fogeden notere i retsbogen, at du har afgivet en såkaldt
insolvenserklæring.
Ved indgåelse af afdragsordning
Det er vigtigt, at I bliver helt enige om, hvor meget, du skal betale, og hvornår du skal betale første gang. Det er
også vigtigt, at I får aftalt helt tydeligt, hvor ofte du skal betale (f.eks. månedligt, hver anden uge eller hver uge) og
præcis hvornår du skal betale (f.eks. den 1. i måneden, hver anden mandag eller hver mandag).

Nogen kreditorer udsender indbetalingskort. Andre sender en bekræftelse med oplysning om, hvordan du kan
betale. Det er vigtigt, at I får aftalt, hvordan det kommer til at foregå i praksis. Du er ikke forpligtiget til at indgå en
afdragsordning, men du har et ansvar for at tilbagebetale din gæld og derfor også indgå en afdragsordning, såfremt
du har mulighed herfor. Derudover vil det ofte kunne afværge, at kreditor tvangssælger de ejendele, som der
eventuelt er foretaget udlæg i.
Ved udlæg
Hvis kreditor har foretaget udlæg i nogle af dine aktiver/værdier medfører det en sikkerhed for kreditor. For løsøre,
for eksempel motorredskaber, traktorer, knallerter og cykler mv., gælder udlægget i 1 år, mens udlæg i biler gælder
i 10 år. Endeligt er der principielt ikke nogen udløbsdato på udlæg i fast ejendom, så længe selve gælden ikke er
forældet. Udlægget medfører en begrænsning i din rådighed over aktivet, da du ikke må sælge med mindre det er
aftalt med din/dine kreditorer eller i øvrigt forringe værdien på den udlagte værdi/aktiv. Hvis du alligevel måtte gøre
det, kan det medføre strafansvar for skyldnersvig.
Kreditor har ret til at kræve det udlagte aktiv/værdi solgt på tvangsauktion i fogedretten eller i et privat auktionshus.
Fogedretten vil her hjælpe kreditor med at fratage dig aktivet/værdien. Derefter vil det blive solgt på en auktion til
den, der byder højest. Kreditor vil modtage overskuddet fra auktionen som afdrag på gælden. Såfremt provenuet
overstiger gældens størrelse, bliver det overskydende beløb udbetalt til dig. Hvis provenuet derimod ikke kan
dække hele gælden, skylder du stadigvæk restgælden til kreditor og kreditor kan begære et nyt fogedretsmøde.
Du vil oftest kunne undgå tvangsauktion over dine udlagte aktiver/værdier ved at indgå en afdragsordning, der kan
accepteres af kreditor, og overholde den.
Ved insolvenserklæring
Hvis du ikke ejer aktiver/værdier med væsentlig værdi, vil fogedretten notere i fogedbogen, at du har afgivet en
insolvenserklæring. Det vil som udgangspunkt frede dig fra dine kreditorer i 6 måneder. Det vil være en god idé at
bede fogeden om en udskrift eller en skriftlig bekræftelse på insolvenserklæringen, som du kan kopiere og sende til
dine øvrige kreditorer. Det kan i nogle tilfælde afværge, at flere kreditorer får dig indkaldt til fogedretten, når
fredningsperioden på de 6 måneder er udløbet. Skulle der ske positive ændringer i din økonomi efter
fogedretsmødet, bør du kontakte din kreditor og få en aftale om betaling, for at sikre at du ikke bliver indkaldt til et
nyt fogedretsmøde, som blot vil påføre dig yderligere omkostninger.
I løbet af de 6 måneder vil andre kreditorer, der ønsker et fogedretsmøde, få besked fra fogedretten om, at du er
erklæret insolvent og at du derfor ikke kan indkaldes til et møde før fredningsperioden er udløbet eller hvis der er
sket ændringer i din økonomi. Dette glæder dog ikke i sager vedr. huslejerestance herunder også
udsættelsessager.
Herefter afsluttes fogedretsmødet med en kort opsummering af, om der er indgået en afdragsordning, om der er
foretaget udlæg og i så fald i hvad samt om du har afgivet en insolvenserklæring.
Hvis du før eller efter fogedretsmødet har spørgsmål eller brug for hjælp til fx indgåelse af afdragsordning, kan du
kontakte en af landets gratis gældsrådgivningsorganisationer eller retshjælpsorganisationer som du blandt andet
kan finde via www.dinretshjaelp.dk Du kan med fordel også læse vores vejledning for relevante dokumenter at
medbringe til fogedretsmødet eller mere om fogedretsmøde, kan du læse mere på www.dinretshjaelp.dk under
Gæld  Fogedretten.

