Nødberedskabet ved Grønlands Domstole forlænges til den 8. april
2020:
På grund af den generelle situation med COVID-19 (Corona-virus) iværksatte
domstolene et nødberedskab fredag den 13. marts 2020. Efter de seneste
udmeldinger fra Naalakkersuisut og de grønlandske sundhedsmyndigheder,
forlænges perioden med nødberedskab foreløbigt til den 8. april 2020.
Forlængelsen af perioden med nødberedskab gælder for hele Grønlands Domstole, og således
også for kredsretterne uden for Nuuk. Vi anser dette tiltag for nødvendigt for at imødekomme
Naalakkersuisuts og sundhedsmyndighedernes påbud og anbefalinger, og for at vi kan opretholde
et beredskab til at behandle de kritiske sagsområder.
Det er uundgåeligt, at sagsbunkerne og sagsbehandlingstiden i den kommende periode vil stige,
men Grønlands Domstole samarbejder med Danmarks Domstole for at sikre, at vi kan få løst så
mange opgaver som muligt, uden at gå på kompromis med retssikkerheden eller vores
medarbejderes og brugeres sundhed. I kan læse mere om, hvordan situationen håndteres ved
Danmarks Domstole i artiklen med overskriften ”Domstolenes nødberedskab: Danmarks Domstole
værner om retssikkerheden” som kan findes på www.domstol.dk. Vi har også lagt et link til artiklen
på www.domstol.gl

Nødberedskabet ved Grønlands Domstole behandler følgende sager:











Grundlovsforhør
Fristforlængelser
Afsigelse af kendelser om indgreb, hvis de haster
Hovedforhandling af sager med tilbageholdte, der pga. proportionalitetsprincippet ikke kan
udsættes
Retsmøder efter retsplejelovens § 343, der ikke kan udsættes
Administrative frihedsberøvelser, hvis den pågældende stadig er tilbageholdt
Andre sager, hvor det af hensyn til parter, vidner, tiltalte og forurettede vil være helt
uproportionalt at udsætte sagens behandling, når retten skønner, at sagen kan
gennemføres på forsvarlig vis
Modtagelse af dokumenter til Registreringen
Visse konkurssager af hastende karakter

Det vil være op til en konkret vurdering, hvorvidt en sag opfylder ovenstående betingelser.
På www.domstol.gl findes nærmere oplysninger om, hvordan domstolene håndterer registrering af
rettigheder og konkurssager.

Følgende sager kan ikke forventes behandlet:







Kriminalsager, herunder også igangværende hovedforhandlinger
Civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger
Familieretlige sager
Fogedsager og tvangssalg
Dødsboskiftesager
Notarialforretninger

Retsbygningerne er foreløbig lukket for personlige henvendelser. Vi opfordrer borgerne til at
kontakte os via mail. Mailadresserne kan findes på www.domstol.gl.
Alle processkrifter, også stævninger, kan indtil videre sendes elektronisk til retten. Det samme
gælder konkursanmodninger og lignende.
Fysisk og elektronisk post til retterne håndteres dagligt.
Parter og deres repræsentanter får direkte besked fra retten om udsættelse af retsmøder.
På www.domstol.gl vil Grønlands Domstole informere, når der er nyt.

Pressekontakt
Kontakt vedrørende kredsretterne og Retten i Grønland kan rettes til adm. dommer Stig
Nørskov-Jensen post.administration@domstol.gl
Kontakt vedrørende Grønlands Landsret kan rettes til landsdommer Kirsten Thomassen
post.landsret@domstol.gl

