Det skal du vide om
almindelige civile sager
Almindelige civile sager handler om at få fastslået
et krav mod en anden person. Det kan for eksempel
være et krav på en ting eller på et beløb.

Stævning
En civil sag anlægges ved at indlevere en stævning til Retten i Grønland. Før man
anlægger en civil sag skal man kontakte modparten for at forsøge at nå til enighed.
Påstand
Sagsøger skal i stævningen beskrive det eller de krav, han eller hun søger at få
anerkendt eller gennemført ved domstolenes hjælp. I påstanden skriver parten,
hvilket resultat han eller hun ønsker i sagen.
Påstanden i stævningen vil oftest være, at modparten eller parterne skal betale et
beløb til sagsøger. Påstanden kan dog også være, at modparten eller parterne skal
anerkende sagsøgers ret vedrørende andre forhold, eksempelvis udlevering af en
genstand.
Stævningens indhold
Det er meget vigtigt at du skriver alle de konkrete oplysninger når du skal indgive en
stævning
Sagsøger skal skrive sit (Sagsøgers):
 Fulde navn
 Bopæls adresse
 Evt. postboks
 Telefonnummer/telefaxnummer/e-mail
Sagsøger skal skrive Sagsøgtes:
 Fulde navn
 Bopæl (vejnavn, husnr., post nr. + by) (hvis du ikke har adressen, skal du
henvende dig til din borgerservice og bede om vedkommendes adresse).
 Postadresse, herunder en adresse hvortil meddelelse til sagsøgeren kan
sendes og forkyndes
 Om muligt telefonnummer/telefaxnummer/e-mail
Endvidere skal der stå:
 Rettens navn
 Din påstand
 Begrundelser for påstanden
 Navn og adresse samt eventuelt telefonnummer på de vidner, som du ønsker
at indkalde i sagen
 En liste over de medsendte bilag. Alle bilag skal nummereres
 Andre beviser, som du ønsker at inddrage i sagen

SAGENS FORLØB
Når retten i Grønland har modtaget sagen, kontrollerer retten, at der er indbetalt
retsafgift og at stævningen har de oplysninger, der står ovenfor.
Når stævningen opfylder kravene og retsafgiften er betalt, sender retten et brev til
sagsøgte med en kopi af stævningen. Sagsøgte har 4 ugers frist til at komme med
indsigelse mod kravet.
Svarer sagsøgte ikke på en forkyndt stævning, kan retten afsige dom efter
sagsøgerens påstand. Er sagsøgte enig i sagsøgerens påstand, afsiger retten dom i
overensstemmelse med påstanden.
Retten kan undervejs indkalde til et forberedende retsmøde med henblik på at
vejlede parterne eller afklare det videre forløb i sagen.
Hvis ikke parterne undervejs bliver enige om at forlige sagen, afsluttes sagen med en
hovedforhandling, hvor parterne mundtligt fremlægger deres sag for retten. Retten
træffer afgørelse i sagen på grundlag af de beviser, der bliver fremført under
hovedforhandlingen.
Retten behandler først din stævning, når du har givet alle kontaktoplysninger og
betalt retsafgift.
Sagsøgte har 4 ugers frist til at komme med indsigelser mod dit krav.

Retsafgift
I civile sager skal der som udgangspunkt betales en retsafgift på 500 kr.
Retsafgiften indbetales til Retten i Grønland,
GrønlandsBanken reg. Nr. 6471 kontonr. 1032663.

Hvis afgiften ikke indbetales inden for den frist, der er fastsat af Retten i Grønland,
bliver sagen afvist.

Retsvæsenet yder vejledning, men tilbyder ikke retshjælp. Hvis du har brug for
rådgivning i din sag, kan du henvende dig til IKIU eller til en beneficeret advokat,
der kan yde retshjælp til personer, der har behov for dette. Du kan finde en liste
over beneficerede advokater på www.domstol.gl

Kontakt
Er du i tvivl om noget eller har du brug for vejledning kan du finde flere oplysninger
på www.domstol.gl eller kontakte Retten i Grønland på telefon: 36 38 00

