UfR ONLINE

U.2003.2371H

U.2003.2371H

Tvindskole, der indbragte tilbagekaldelse af godkendelse til
friskoledrift for domstolene, skulle betale retsafgift på grundlag
af sagens anslåede værdi.
Afgifter 1 - Menneskerettigheder 12.1.
I 1999 tilbagekaldte Undervisningsministeriet U godkendelsen af en
efterskole E til friskoledrift under henvisning til, at lovens krav om
uafhængighed og forvaltning ikke var opfyldt. E indbragte spørgsmålet
om tilbagekaldelsens gyldighed for landsretten, der frifandt U. E ankede til Højesteret, hvis justitssekretær fastsatte retsafgiften til 468.570
kr. Beløbet var udregnet på grundlag af sagens anslåede værdi, der
skønsmæssigt udgjorde det årlige statstilskud på 65.000 kr. pr. elev
gange det gennemsnitlige minimale antal elever på 24 gange 10. E
gjorde gældende, at påstanden for Højesteret hverken drejede sig om
størrelsen af de tilskud, som skolen måtte mene at være berettiget til,
eller om størrelsen af et bestemt erstatningskrav over for U. Ved at
fastsætte en værdi af skolens påstand om ugyldighed havde justitssekretæren derfor sat sig ud over påstanden. Dertil kom, at det efter E's
opfattelse var umuligt at fastsætte den økonomiske værdi af retten til
at drive skole. Højesteret udtalte, at U's tilbagekaldelse af godkendelsen havde indebåret, at E, der hidtil i kraft af godkendelsen havde
modtaget tilskud, ikke ville kunne få udbetalt tilskud. Da E's påstand
lød på, at tilbagekaldelsen var ugyldig, angik sagen penge eller penges
værdi, jf. retsafgiftslovens § 1, stk. 1. Efter de foreliggende oplysninger var der ikke grundlag for at fastslå, at en retsafgift af den nævnte
størrelse afskar E fra at få prøvet sagen ved Højesteret og dermed
udgjorde en krænkelse af EMK artikel 6. Højesteret stadfæstede derfor
justitssekretærens afgiftsberegning.[1]

H.K. 19. august 2003 i sag 143/2003

Roskilde Efterskole (adv. Klaus Berning, Kbh.)
mod
Justitssekretæren, Højesteret.
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