
 

 

Anmodning om genoptagelse af en civil sag efter udeblivelsesdom 

Undertegnede Rubrik 1 

Navn       

Adresse       

Postnr. og by       

Telefonnummer       

 

Anmoder om genoptagelse af sagen 

Oplysninger om sagen Rubrik 2 

Sags nr.  BS       

Sagsøgers navn       

 

Dato for afsagt Rubrik 3 

Jeg blev dømt som udebleven ved dom af den       

 

Begrundelse for anmodning om genoptagelse Rubrik 4 

      

 

Dato Indsendt af Rubrik 5 

            

Jeg giver hermed samtykke til, at al korrespondance i sagen kan sendes digitalt, f.eks. til E-
boks (sæt kryds) 

          

 


	Navn: Dødsboet efter Kurt Christiansen
	Adresse: Limfjordsvej 29
	Postnr og by: 2720 Vanløse
	Telefonnummer: 
	BSSagsøgers navn: Martinus Idealfond
	Jeg blev dømt som udebleven ved dom af den: 19. juli 2019 
	Sags nr: 31C-2382/2013
	Tekst1: Der anmodes om genoptagelse af nærværende sag, eftersom Kurt Christiansen havde dokumenteret lovligt forfald ved udeblivelsen den 2. juli 2019.  Det skal i denne forbindelse anføres, at bestemmelsen om genoptagelse af en sag kan anvendes, hvad enten udeblivelsen er undskyldelig eller ej jf. rpl. § 367 og UfR 2005.418 V, hvor en udeblevet sagsøgt, der fremsatte begæring om genoptagelse inden udløb af 4-ugersfristen, havde krav på genoptagelse, selv om han ikke havde haft lovligt forfald. Det skal samtidig tilføjes, at der ikke ses anledning til, at Retten, som betingelse for genoptagelse stiller krav om betaling af eller sikkerhedsstillelse for sagsomkostningerne, henset til sagens særlige karakter, og til, at der samtidig med denne anmodning om genoptagelse er indgivet anke af den afsagte dom mod Kurt Christiansen, ligesom der er indgivet anke af dommen mod de øvrige parter i samme sag, der alle gav møde.  Da Kurt Christiansen er dømt til in solidum med de andre sagsøgte i sagen at  betale sagsomkostningerne, fremstår det som urimeligt byrdefuldt, hvis genoptagelsen gøres betinget af, at der sker betaling af sagsomkostningerne eller af at der stilles sikkerhed herfor. Der anmodes samtidig om, at behandlingen af nærværende genoptagelsessag udsættes i medfør af rpl. § 345, indtil afgørelse af den anlagte ankesag foreligger. Retsplejeloven er ikke til hinder for en sådan sideløbende anvendelse af de to retsmidler, jfr. UfR 2011.3005 V, jfr. Betænkning nr. 698/1973 s. 164. 
	Tekst2: 1. august 2019
	Tekst3: Advokat Peer B. Petersen på vegne af dødsboet efter Kurt Christiansen
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