Bilag C-28

ANKE
Navn

:___________________________________

Adresse og evt. postboksnr,
telefon, telefax, e-mail

:___________________________________

Dom afsagt den:

:___________________________________

Af kredsretten i

:__________________Sagl.nr. __________

Modpartens navn

:___________________________________

Mopartens adresse og evt.
postboksnr, telefon, telefax, e-mail :___________________________________
Jeg ønsker at anke den nævnte dom til Grønlands Landsret.
Jeg nedlægger påstand om:

Det begrunder jeg med:

Jeg er indforstået med, at Grønlands Landsret pådømmer sagen på det foreliggende
grundlag.(d.v.s. ud fra samme grundlag, som kredsretten traf sin afgørelse på).
Ja__________

Nej_________

Hvis nej:
Jeg ønsker at komme med nye oplysninger ved:
1. Selv at afgive forklaring i retten: Ja_______

Nej_______

2. At føre følgende vidner, hvis navn og adresse er:
(kan skrives på et vedlagt papir)
3. At fremlægge følgende dokumenter og andre bevismidler:
(kan skrives på et vedlagt papir og skal vedlægges sammen med kopi, hvis du er i
besiddelse af dokumenterne)

__________________________________________________
Sted, dato og underskrift

Indsendes til Grønlands Landsret, Postboks 1040, 3900 Nuuk

Bilag C-28

ANKEVEJLEDNING I CIVILE SAGER
Reglerne om anke af kredsretsdomme findes i retsplejeloven (lov nr. 305 af 30. april 2008 om
rettens pleje i Grønland)
Ankefristen er:
- 4 uger fra dommens dato hvis man i forvejen har fået oplyst datoen for domsafsigelsen eller
fra datoen for forkyndelsen af dommen, hvis man ikke har fået oplyst datoen for
domsafsigelsen
- i familieretlige sager dog 8 uger fra domafsigelsen uanset om parterne har været til stede
ved domsafsigelsen.
I visse sagstyper skal der betales 750 kr. i retsafgift. I kredsretten vil du kunne få udleveret en
vejledning i retsafgiftstakster.
Ankes dommen, skal dette ske ved indlevering af en ankestævning til:
Grønlands Landsret
Postboks 1040
3900 Nuuk
Ønsker du at anke, skal enhver ret i landet give den nødvendige bistand til at udarbejde
ankestævningen.
Ankestævningen skal indeholde
1) Angivelse af den dom, der ankes
2) Dit og modpartens navn og adresse, herunder en adresse, hvor meddelelser kan sendes til og
forkyndes for dig og modparten
3) Dit eventuelle telefonnummer, telefaxnummer og e-mailadresse
4) Din påstand (hvad ønsker du der skal ske)
5) En beskrivelse af baggrunden for din påstand
6) En angivelse af de dokumenter og andre beviser, som du vil påberåbe dig, og som ikke var
påberåbt i foregående for kredsretten
7) Udskrift af den dom, der ankes, skal vedlægges ankestævningen sammen med de
dokumenter, du ønsker at påberåbe dig, og som du er i besiddelse af.
UDEBLIVELSESDOMME
En udeblivelsesdom kan ikke ankes.
Er De dømt som udeblevet, kan De anmode kredsretten om at genoptage sagen. De skal
kontakte kredsretten inden 4 uger fra dommens afsigelse, hvis De ønsker sagen genoptaget.
I ganske særlige tilfælde vil en begæring om genoptagelse, der indgives efter 4 uger, men
inden 1 år efter dommens afsigelse kunne imødekommes. Dette afgøres af kredsretten, hvis
afgørelse kan indbringes for landsretten.
Anmodning om genoptagelse sker ved henvendelse til kredsretten.

