Det skal du vide om
telefonretsmøder
I civile sager holder dommeren et telefonretsmøde
med parterne i starten af retssagens forløb.

Telefonretsmødet sætter rammerne i sagen
Dommeren holder mødet med sagsøger og sagsøgte på den samme
telefonlinje. Det er vigtigt, at du læser indkaldelsen grundigt, fordi der
står flere vigtige oplysninger, som du har brug for at vide før mødet. På
mødet skal I bl.a. tale om:
- Parternes stilling til sagens faktiske og retlige omstændigheder
- Eventuel yderligere forberedelse
- Hvilke beviser der skal føres
- Hovedforhandlingen, hvordan den skal tilrettelægges og hvornår den
skal finde sted

 Indkaldelsen til mødet indeholder vigtige
oplysninger – læs den!
 Du har pligt til at ringe op for at deltage i
mødet – læs afsnittet om mødepligt
 På mødet skal I aftale sagens videre forløb

Sådan gør du
1. Ring op på det nummer, og på det tidspunkt, der står i din indkaldelse
til telefonretsmødet
2. Vent på klartonen
3. Tast koden, som står i indkaldelsen
Du er nu med på telefonretsmødet. Husk at have relevante dokumenter i
nærheden, f.eks. stævningen, svarskrift, evt. bilag m.m.
Kan du ikke komme igennem til telefonmødet, så ring til Retten i
Grønland (36 38 00).

Deltagere på telefonretsmødet
Dommeren
Dommeren er den jurist fra retten, der leder telefonretsmødet og
drøfter sagen med parterne.
Sagsøgeren
Sagsøgeren er den, der har startet sagen ved at indlevere en stævning.
Sagsøgeren kan lade sig repræsentere af en anden, f.eks. en advokat.
Sagsøgte
Sagsøgte er den, der bliver anlagt sag imod. Sagsøgte kan lade sig
repræsentere af en anden, f.eks. en advokat.
En repræsentant
Som sagsøger eller sagsøgte kan du give en anden person bemyndigelse
til at repræsentere dig på telefonretsmødet. Personen skal være i stand
til at træffe bestemmelse om de ting, der vil blive talt om på mødet samt
drøfte forligsmuligheder.

Mødepligt
Når du bliver indkaldt til et telefonretsmøde, skal du ringe op til den
fastsatte tid.
Hvis du er syg og derfor ikke kan deltage, skal du hurtigst muligt give
besked, f.eks. ved at ringe til Retten i Grønland. Sygdom skal
dokumenteres med en lægeerklæring.
Hvis du ikke ringer til tiden, kan du som sagsøgt risikere, at der bliver
afsagt dom efter sagsøgerens påstand, og du kan blive pålagt at betale
omkostningerne til modparten.
Som sagsøger kan du risikere, at sagen afvises og ligeledes kan du blive
pålagt at betale omkostninger.

Kontakt
Er du i tvivl om noget eller har du brug for vejledning forud for
telefonretsmødet, er du velkommen til at kontakte Retten i Grønland.
Retten i Grønland
Jens Kreutzmannip Aqq. 1
Postboks 1220
3900 Nuuk
Telefon: 36 38 00
E-mail: post.rig@domstol.gl

