Oftest stillede spørgsmål om fogedret
På denne side finder du svar på spørgsmål, der ofte bliver stillet til fogedretten.
I tilfælde, hvor du er i tvivl, kontakt da altid fogedretten på telefon eller mail.
Københavns Fogedret kan kontaktes på tlf. 3344 8370 eller foged.kbh@domstol.dk.

1. Jeg er blevet indkaldt til fogedretten, men kan ikke komme den dag - Hvad gør jeg?
Du kan ikke få udsat sagen til et senere tidspunkt, medmindre du er syg – i dette tilfælde se under
pkt. 2.

2. Jeg er blevet syg, så jeg kan ikke komme til fogedmødet – Hvad gør jeg?
Du skal hurtigst muligt orientere retten pr. telefon eller mail om, at du ikke kan give møde. Du skal
tillige fremsende en lægeerklæring til retten, så retten har den senest 5 hverdage efter retsmødet.
Lægen skal attestere, at din sygdom har en sådan karakter, at den forhindrer dig i at møde i retten.
En uarbejdsdygtighedsattest er ikke tilstrækkelig. Du skal selv betale regningen for
lægeerklæringen. Du vil herefter modtage en ny indkaldelse.
Blanket til lægeattest kan hentes på dette link
Du bør medbringe blanketten til lægen.

3. Jeg er blevet indkaldt til et møde i fogedretten, men jeg glemte at komme – Hvad gør jeg?
Når du udebliver fra et fogedretsmøde, får kreditor mulighed for at få dig politifremstillet (dvs. at
politiet anholder dig). Kreditor har 4 uger til at bede om, at du bliver fremstillet af politiet (d.v.s. at
politiet anholder dig). Hvis der skal ske politifremstilling i sagen, sender fogedretten dig et brev
med meddelelse om dette. For at undgå at blive anholdt, skal du derfor efter modtagelsen af brevet
hurtigst muligt møde op i fogedretten. Dette skal ske på hverdage fra kl. 09:00. Kreditor kan i stedet
bede om et nyt fogedretsmøde på din bopæl.

4. Jeg er blevet indkaldt til fogedretsmødet, men vil gerne betale – Hvad gør jeg?
Du skal kontakte den advokat, som har indgivet sagen for retten. Advokatens kontaktoplysninger
står i det første afsnit i den indkaldelse, du har fået fra fogedretten. Når beløbet er modtaget hos
advokaten, vil advokaten tilbagekalde sagen fra fogedretten.

Du kan ikke betale pengene til fogedretten.
I forhold til betaling af huslejerestancer – se fogedrettens vejledning ”Udsættelse af lejemål (og
andelsboliger).

5. Jeg er blevet indkaldt til et møde i fogedretten, men jeg er ikke enig i kreditors oplysninger
– hvad gør jeg?
Det er vigtigt, at du møder op på fogedretsmødet, selvom du er uenig i oplysningerne i
fogedbegæringen. På mødet får du mulighed for at komme med dine synspunkter, inden fogedretten
træffer afgørelse i sagen. Du bør medbringe eventuel dokumentation, eksempelvis kvittering for at
beløbet er betalt. Du kan ikke forvente, at sagen bliver udsat på, at du fremskaffer dokumentation.
Hvis du ikke møder op, kan kreditor anmode fogedretten om, at politiet anholder dig og bringer dig
til fogedretten, eller om at der holdes et nyt fogedretsmøde på din bopæl.
Du kan få en advokat til at hjælpe dig. Du skal normalt selv betale for advokaten. Hvis du opfylder
nogle økonomiske betingelser, kan fogedretten dog beslutte, at det offentlige skal betale din
advokat.
Du skal betale alle omkostninger i sagen, medmindre det viser sig, at kreditor ikke får ret i sagen.
Vinder du, og har du haft advokathjælp, skal kreditor betale omkostninger til dig.

6. Behøver jeg at møde i retten, når jeg ikke ejer noget?
Når du har fået en indkaldelse til at møde i fogedretten, er det nødvendigt, at du møder personligt
for at fortælle retten under strafansvar, at du ikke ejer noget og ikke kan betale din gæld. Det kaldes
at afgive en insolvenserklæring. Erklæringen gælder i forhold til alle dine kreditorer i en periode på
6 måneder. I visse tilfælde kan du dog stadigvæk godt blive indkaldt til nyt møde i fogedretten, også
selvom du indenfor de seneste 6 måneder, har afgivet en insolvenserklæring i fogedretten.

7. Må jeg sende en anden i retten i stedet for mig?
Ja, det må du gerne. I dette tilfælde skal den fuldmagt, der var vedlagt indkaldelsen, udfyldes og
afleveres i retten af den, der møder på dine vegne. Vedkommende skal kunne svare på spørgsmål
om din økonomi og eventuelle aktiver. Ejer du intet, og kan du ikke betale, skal du dog møde selv,
se pkt. 6.

8. Hvordan kan jeg - som kreditor - få udlæg til sikkerhed for et krav?

Fogedretten kan foretage udlæg som sikkerhed for dit krav, hvis det er fastslået ved dom, forlig,
gældsbrev eller pantebrev. Det samme gælder, hvis skyldner har udstedt en check eller veksel.
De betingelser, der stilles for fogedrettens behandling af sagen, afhænger af hvilket grundlag, der er
tale om af de ovennævnte. De retningslinjer, der gives i det følgende, er forenklede og ikke
dækkende for alle sager.
Fogedbegæringen skal oplyse både dit og skyldners navn og adresse. Hvis skyldner er et selskab,
bør direktørens navn fremgå til brug for forkyndelsen af sagen. Det skal fremgå for hvilket beløb,
der skal foretages udlæg, og hvorledes kravet opgøres. Der skal således gives oplysninger om
hovedstol, renter og andre omkostninger. Du skal underskrive begæringen og indsende begæring
med bilag i 2 eksemplarer.
Er grundlaget for kravet en dom eller et retsforlig, skal en udskrift vedlægges. Fuldbyrdelsesfristen
henholdsvis opfyldelsesfristen skal være udløbet, inden fogedbegæringen fremsendes.
Foreligger et frivilligt forlig, et gældsbrev eller et pantebrev, skal kopi heraf vedlægges, og
originalen skal forevises på retsmødet.
Er et pantebrev eller et ejerpantebrev digitaliseret, skal fogedbegæringen indeholde en præcis
henvisning til tingbogen, og ny tingbogsattest skal fremvises på retsmødet.
Der skal foreligge misligholdelse, og eventuelle påkravs- og ophævelsesskrivelser skal vedlægges i
kopi.
Har du som ny kreditor overtaget gælden, skal transporterklæring vedlægges i kopi. Tilsvarende
skal kopi af gældsovertagelseserklæring vedlægges, hvis en ny skyldner er indtrådt i kravet.
Du kan sende fogedbegæringen til fogedretten i den retskreds, hvor skyldner bor eller driver
erhvervsmæssig virksomhed. Hvis der er pant for kravet, kan begæringen også sendes til den
retskreds, hvor pantet findes.
Retskredsen kan findes under www.domstol.dk, under punktet ” find din retskreds” eller ved hjælp
af følgende link,
Samtidig med at du sender begæringen, skal du indbetale retsafgift. Du kan beregne
retsafgiften på www.domstol.dk, selvbetjening under punktet ”beregn din afgift” eller ved
hjælp af følgende link.
Retsafgiften skal indbetales til Københavns Byret (reg.nr. 0216 kt.nr. 4069134750).

9. Hvordan får jeg udleveret mit barn til samvær?
Du skal udfylde blanketten, du kan finde på www.domstol.dk under punktet ”Blanketter”, ”andre
blanketter”, kaldet ”Anmodning til fogedretten om udlevering af barn”. Du kan også anvende
følgende link.

Denne blanket skal du sende til fogedretten i den retskreds, hvor barnets anden forælder bor eller
opholder sig sammen med dokumentation for, at du har ret til samvær. Du og den anden forælder
bliver herefter indkaldt til et møde, hvor I får lejlighed til at fremlægge jeres synspunkter. Dernæst
undersøges det, om det er muligt at få sagen afklaret ved forlig, men hvis ikke, vil fogedretten
træffe afgørelse i sagen og give vejledning om klagemuligheder.
Der skal ikke betales retsafgift for sagens behandling.
Læs nærmere i vejledningen ”udlevering af børn”.

10. Hvordan får jeg – som privat udlejer – sat en lejer ud, der ikke betaler leje som aftalt?
Du skal indsende en anmodning til fogedretten vedlagt kopi af lejekontrakten samt påkravs- og
ophævelsesskrivelser, som skal være fremsendt til lejer.
Anmodningen skal sendes til den fogedret, hvor lejeren bor. Retskredsen kan findes under
www.domstol.dk, under punktet ” find din retskreds” eller ved anvendelse af følgende link
Samtidig med fremsendelsen af fogedbegæringen skal du indbetale 300 kr. i retsafgift. Hvis der
også anmodes om fysisk udsættelse på bopælen, skal der betales yderligere 400 kr.
Retsafgiften skal indbetales til Københavns Byret (reg.nr. 0216 kt.nr. 4069134750).
Læs nærmere i vejledningen ”Udsættelse af lejemål (og andelsboliger)”.

11. Hvordan får jeg udleveret mine ting, som opbevares hos en anden, der ikke frivilligt vil
aflevere dem?
Du skal skrive en anmodning til fogedretten sammen med en nærmere beskrivelse af de ting, som
du ønsker udleveret. Hvis det er muligt, skal du dokumentere dit ejerskab (ved købsaftale, kvittering
eller lignende). Anmodningen skal sendes til den fogedret, hvor modparten bor eller driver
erhvervsmæssig virksomhed.
Retskredsen kan findes under www.domstol.dk, under punktet ” find din retskreds” eller ved
anvendelse af følgende link.
Du og modparten bliver herefter indkaldt til et møde i retten, hvor I får lejlighed til at fremlægge
jeres synspunkter. Dernæst undersøges det, om der er mulighed for at indgå forlig. Kan dette ikke
lade sig gøre, træffer fogeden afgørelse i sagen og giver vejledning om klagemuligheder.
Samtidig med fremsendelsen af fogedbegæringen skal der indbetales 300 kr. i retsafgift.
Retsafgiften skal indbetales til Københavns Byret (reg.nr. 0216 kt.nr. 4069134750).

