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Dansk procesret er i de seneste årtier blevet påvirket af de internationale konventioner og aftaler på området.
Dette har også haft betydning for dansk fogedret, der er blevet udfordret i forhold til arbejdsmetoder og
tankesæt. Fogedret er en samlet fremstilling af den klassiske fogedret i lyset af de internationale regler. Bogen
indeholder en gennemgang af tvangsfuldbyrdelsesreglerne, reglerne om foreløbige retsmidler og fogedretten
som appelinstans. Fogedret er tænkt som et opslagsværk for praktikere, der gerne vil have svar på konkrete
spørgsmål, men også som en nem tilgængelig håndbog for den, der gerne vil have et overblik over fogedretten.
Forfatteren har gennem flere år arbejdet med fogedsager hos LETT Advokatpartnerselskab. Forfatteren har
derudover flere års erfaring fra Justitsministeriets område og underviser på Københavns Universitet. Denne
titel er en opdateret udgave af den tidligere bog "Praktisk fogedret". IndholdsoversigtForord Del 1. Generelt
om fogedretten Kapitel 1. Fogedrettens placering i retssystemet Del 2. Sager med fundament Kapitel 2.
Grundlaget for fogedsagen Kapitel 3. Fuldbyrdelsesfrister Kapitel 4. Sagens parter Kapitel 5. Fogedrettens
prøvelse i forbindelse med modtagelsen Kapitel 6. Berammelse af mødet og indkaldelse af parterne Kapitel 7.
Skyldnerens oplysnings- og sandhedspligt Kapitel 8. Opgørelsen af fordringen – omkostningerne ved
fogedsager med fundament Kapitel 9. Sagens behandling i fogedretten Kapitel 10. Genstanden for udlæg
Kapitel 11. Udlægshindringer Kapitel 12. Særligt om tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav Kapitel

13. Børnesager Del 3. Fogedsager uden fundament Kapitel 14. Umiddelbare fogedforretninger Kapitel 15.
Familiesager Kapitel 16. Udsættelse af besiddelse Kapitel 17. Tilbagetagelse efter kreditaftaleloven Kapitel
18. Brugeligt pant Del 4.
Foreløbige retsmidler Kapitel 19. Arrest Kapitel 20. Forbud og påbud Kapitel 21. Bevissikring Del 5.
Fogedretten som appelinstans Kapitel 22. Fogedrettens behandling af klager over afgørelser truffet af
pantefogeden/ restanceinddrivelsesmyndigheden AfgørelserStikordsregister
De Jurastuderendes Retshjælp tilbyder gratis juridisk rådgivning til privatpersoner inden for stort set alle
sagsområder. I denne artikel gennemgår vi, hvilke muligheder du har. 30 – 15. Søg på hele sitet Udfør
søgning Nulstil søgeord×. Kend dine muligheder og rettigheder og vær godt forberedt på mødet i fogedretten.
00 Telefon: 99 68 30 00 Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver,
herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration.
Vores faglighed er i top på alle felter – Advokatfirmaets ti advokater har hver deres speciale og ekspertiser.
Hvis der er tale om erstatningsansvar, hjælper.
Besigtigelse: Fremvisning til interesserede købere finder sted mandag den 14. dk (Parkering via
Svalegårdsvej) Adresse Retten i Viborg Klostermarken 10 8800 Viborg. Søgeresultater 0 resultater. m. :
38404210 Synopsis - hurtigt overblik over juridiske bøger, artikler, domme, betænkninger m. Tilmelding er
nødvendig og kan ske til sekretær. Tilmelding er nødvendig og kan ske til sekretær. : 38404210 Synopsis hurtigt overblik over juridiske bøger, artikler, domme, betænkninger m. 30. : 38404210 Synopsis - hurtigt
overblik over juridiske bøger, artikler, domme, betænkninger m. Tilmelding er nødvendig og kan ske til
sekretær. Advokatfirmaet Børge Nielsen Hasserisvej 174 9000 Aalborg Tlf. Søg på hele sitet Udfør søgning
Nulstil søgeord×. Få gavn af håndværkerfradraget til havearbejde, udvendigt malerarbejde, installation af
solfangere og mere mere. Område: Silkeborg, Skive og Viborg kommuner Åbningstid: 08.

