
Fogedretssager og frivilligt forlig mv.  

Informationsbrev om fogedretssager og frivilligt forlig mv.  

Problemstilling 

Man skal naturligvis betale de forpligtelser, som man har påført sig selv f.eks. 

ved køb af en vare. Der kan imidlertid opstå omstændigheder, der gør det 

umuligt eller meget svært at betale det som man skylder. Det er vigtigt at 

kende sin retsstilling i sådanne tilfælde. 

Du kan læse mere på næste side.  
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Hvad er din retstilling i sådanne tilfælde?  

1. Hvis man ikke betaler, er kreditors mulighed for at opkræve det skyldige beløb lidt 

besværlig. Han skal udtage stævning imod dig ved domstolene. Hvis han får en dom for sit 

krav, og du stadigvæk ikke kan eller vil betale, kan han med dommen i hånden gå til 

Fogedretten og få retten til at foretage udlæg i dine ejendele. Fogedretten kan imidlertid kun 

gøre det, hvis du har ejendele af en vis værdi. Hvis du f.eks. modtager kontanthjælp eller 

førtidspension eller pension og kun har det som man kalder et beskedent bohave, kan 

Fogedretten ikke foretage udlæg. Fogeden vil spørge dig om dine økonomiske forhold og det 

skal du svare ærligt på. Du kan så i nogle tilfælde give fogeden en såkaldt insolvenserklæring, 

og hvis fogeden godtager denne, vil du få en periode på et halvt år, hvor denne kreditor ikke 

kan forfølge dig. Alt dette kan gentages efter et halvt år. 

2. Det er dyrt og besværligt for kreditor at forfølge kravet som det er beskrevet. Og han kan 

risikere udelukkende at have omkostninger. Derfor vil kreditorer i mange tilfælde søge at gå 

en anden vej eventuelt gennem et inkassobureau. Bureauet vil i forbindelse med 

opkrævningen tilbyde dig en afdragsordning, som er beskrevet i et såkaldt frivilligt forlig og 

som du bliver bedt om at skrive under. Han lokker måske med at du så undgår at blive optaget 

i RKI. Nu skal du passe på! 

Det frivillige forlig indeholder ofte formuleringer der betyder, at hele gælden forfalder til 

betaling straks, hvis betaling af afdrag udebliver i blot 4 dage. Det frivillige forlig indeholder 

også ofte- og det er det mest alvorlige – en bestemmelse om at kreditor kan undgå at gå til 

domstolene og først skal have en dom, men kan gå direkte til fogedretten til 

tvangsfuldbyrdelse uden dom. Det frivillige forlig indeholder også ofte en formulering om at 

du er indforstået med at SKAT sender din eventuelle overskydende skat direkte til kreditor. 

Der kan også i det frivillige forlig være en formulering om at der ved hvert afdrag skal betales 

et ”administrationsgebyr”. Det kan blive til ganske mange penge over flere år. Endelig kan det 

frivillige forlig indeholde en bestemmelse om en rentesats på gælden, der er højere end den 

oprindelige rentesats som blev aftalt ved det køb da gælden opstod. Hvis man underskriver et 

frivilligt forlig, kan det også betyde at en forældelse af kravet ophører. 

Man skal altså tænke sig rigtig godt om førend man underskriver et frivilligt forlig. 

3. Hvis man vil og kan betale ifølge en afdragsordning, kan man tilbyde kreditor dette med 

nogle bestemte afdrag og helt se bort fra det forelagte frivillige forlig. Man kan også sige til 

kreditor, at han så må frafalde truslen om optagelse i RKI. 

4. I Den Grønlandske Retshjælp fraråder vi næsten altid den rådssøgende at underskrive et 

frivilligt forlig, så man undgår at falde i kreditors fælder. 

Du er velkommen til at søge rådgivning i Retshjælpen om hvordan, du skal forholde dig i din 

konkrete sag.  
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Kontaktoplysninger  

Henvend dig til Retshjælpen, hvis du mener at du får en forkert ydelse.  

Løvstræde 6,1007 København K, tlf. 33381599; åben for personlige henvendelser tirsdag fra 

kl. 14.00 til 16.00  

  


