KALAALLIT NUNAANNI EQQARTUUSSIVIMMI
EQQARTUUSSISOQ
DOMMEREN VED RETTEN I GRØNLAND
Postboks 1220, 3900 Nuuk

Hvis en afgørelse ankes eller kæres til
Højesteret, er afgiften henholdsvis 1.500 kr.
og 750 kr.

Retsafgifter i civile sager og fogedsager fra 1.
januar 2010
Den 1. januar 2010 træder en ny retsplejelov i kraft.
Med den nye retsplejelov indføres retsafgifter i
Grønland. Det vil sige, at man som udgangspunkt skal
indbetale et beløb i afgift til retten, når man ønsker, at
retten skal behandle visse civile sager og fogedsager.
Beløbet vil afhænge af sagstype og nogle er helt fritaget
for afgift.
1) Retsafgift i sager, der behandles af en
kredsret eller af Retten i Grønland
a) Civile sager
Retsafgiften for en stævning eller et modkrav i en civil
sag er 500 kr. Afgiften er uafhængig af, om man i
stævningen har anført en eller flere sagsøgte.
Hvis en part (en sagsøger eller en sagsøgt) ønsker at
inddrage andre under sagen, eller hvis andre ønsker at
indtræde i sagen, skal man betale 500 kr. i retsafgift i
hvert tilfælde.
b) Fogedsager
Afgiften for at indgive en anmodning til fogedretten om
f.eks. udlæg udgør 300 kr., uanset om anmodningen
vedrører flere krav mod samme skyldner. Er der flere
skyldnere, skal der betales 300 kr. i afgift for hver
skyldner.
Hvis en person anmoder om tvangssalg, eksempelvis af
fast ejendom, registreret skib eller luftfartøj med
tilhørende løsøre, skal denne betale 500 kr. i retsafgift.
Ved tvangssalg af aktier, gældsbreve og andre
fordringer er retsafgiften 300 kr.
Angår anmodningen en bevisoptagelse – oftest en
anmodning om foretagelse af syn og skøn – uden at der
er anlagt en sag ved retten, skal den, der fremsætter
anmodningen, betale en retsafgift på 400 kr.
2) Retsafgift i sager, der behandles af Grønlands
Landsret eller Højesteret
Ved anke eller kære af en afgørelse, omfattet af reglerne
om retsafgift, til Grønlands Landsret, er afgiften
henholdsvis 750 kr. og 400 kr.

Retten tilbagebetaler afgiften til den, der har kæret
afgørelsen, hvis den kærende får helt eller delvist
medhold ved kæremålets afgørelse, eller hvis afgørelsen
omgøres.
3) Sager undtaget fra betaling af retsafgift
I visse situationer skal der ikke betales retsafgift. Det
gælder først og fremmest de tilfælde, hvor en part har
fået bevilliget fri proces ved Rigsombudsmanden.
Derudover er der en række sagstyper, der er undtaget
fra betaling af retsafgift. Det drejer sig om:
sager om adoption,
sager om ægteskab eller forældremyndighed,
faderskab og værgemål.
søforklaringer
visse fogedsager, navnlig krav tilkendt parter,
der har haft fri proces, og de erstatningsbeløb,
som en forurettet er blevet tilkendt under
offentlige kriminalsager.
Endelig skal der ikke betales retsafgift ved retsvæsnets
behandling af insolvenssager, dødsboskiftesager,
notarialforretninger og registrering af fast ejendom.
I tilfælde af tvivl, om der skal betales retsafgift, er det
Retten i Grønland, der i første omgang afgør
spørgsmålet.
4)Hvem fastsætter og opkræver retsafgiften?
Det er altid Retten i Grønland, der fastsætter og
opkræver retsafgiften, uanset om en anmodning i en
civil sag eller en fogedsag indgives til en kredsret,
Retten i Grønland, Grønlands Landsret eller Højesteret.
Er der ikke indbetalt retsafgift, eller er retsafgiften ikke
korrekt indbetalt, vil Retten i Grønland kontakte den,
der har fremsat anmodningen, og opkræve afgiften eller
den resterende afgift. Retten i Grønland vil samtidig
meddele en frist for indbetalingen af afgiften.
5) Hvad sker der ved manglende eller for lidt
indbetalt retsafgift
Indbetaling af den korrekte retsafgift er en betingelse
for, at den pågældende ret kan tage stilling til sagen.

Hvis afgiften ikke indbetales inden for den frist, der er
fastsat af Retten i Grønland, vil anmodningen bortfalde.
Anmodningen skal derefter fremsættes på ny, ligesom
en ny retsafgift skal indbetales, hvis man ønsker, at
retten skal behandle anmodningen.
Hvis anmodningen bortfalder, fordi den resterende
retsafgift ikke er indbetalt, vil den allerede indbetalte
afgift blive tilbagebetalt.
6) Hvem skal jeg indbetale retsafgiften til, og
hvilke oplysninger skal retten modtage?
Retsafgiften skal indbetales til Retten i Grønland. Dette
kan ske ved indbetaling på rettens konto i
Grønlandsbanken A/S, reg.nr. 6471 konto nr.
1032663. Ved indbetalingen er det meget vigtigt at
oplyse indbetalerens navn, hvem modparten er og
eventuelt indbetalerens eget journalnummer. Er sagen
oprettet hos den ret, der skal behandle anmodningen,
skal rettens saglistenummer oplyses. Hvis du allerede
har indbetalt et beløb, skal du ligeledes vedlægge
kvittering herfor, når du sender anmodningen til retten.
7) Hvordan kan jeg klage over retsafgiften?
Hvis du er utilfreds med den retsafgift, som Retten i
Grønland har fastsat, skal du klage til Retten i
Grønland. Klagen skal indgives senest 6 uger efter, at du
er blevet bekendt med afgiftens fastsættelse. Retten i
Grønlands endelige beslutning om retsafgift kan kæres
inden for 2 uger til Grønlands Landsret.
8) Hvem kan jeg kontakte om yderligere
oplysninger?
Hvis man er i tvivl om fremgangsmåden ved indbetaling
af retsafgift, eller om hvorledes retsafgiften fastsættes,
kan du rette henvendelse til retsafgiftssektionen ved
Retten i Grønland fra den 1. januar 2010 på telefon 36
38 00 i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 09.00 –
11.00. Vejledning i konkrete sager vil ikke være
bindende for Retten i Grønland ved den endelige
fastsættelse af en retsafgift.

