Vestre Landsret
Forberedelsen

Vestre Landsret består af 16 retsafdelinger. Kæremål fordeles på alle 16 afdelinger, dog således
at nogle afdelinger har speciale i behandling af visse typer af kæremål.
Mange af byrettens afgørelser kan kun kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf.
retsplejelovens § 389 a. Se mere om praksis på www.procesbevillingsnaevnet.dk.
Kæreskrift skal indgives til den ret, der har truffet den afgørelse, der kæres. Der skal samtidig
sendes en kopi af kæreskriftet til modparten. I kæremål vedrørende sager om
tvangsfuldbyrdelse af udenlandske afgørelser omfattet af Bruxelles I-forordningen
(eksekvaturkendelser) skal kæreskriftet sendes direkte til landsretten.
Kæreskriftet (vedlagt eventuel kæretilladelse) skal være modtaget af den relevante ret inden
kærefristens udløb. Kærefristen er 2 uger (i fogedsager 4 uger og for eksekvaturkendelser 1
måned) og regnes fra byrettens/Tinglysningsrettens afgørelse eller fra modtagelsen af
afgørelsen, hvis parterne ikke forinden var bekendt med, hvornår byretten/Tinglysningsretten
ville træffe afgørelse i sagen.
Kæreskriftet skal indeholde kærendes påstand (hvad kærende vil opnå med kæremålet) og gerne
begrundelsen for påstanden. Kæreskriftet skal vedlægges kæreafgift. Kæreafgiften udgør 400
kr. I nogle kæremål skal der ikke betales kæreafgift.
Byretten/Tinglysningsretten sender kæremålet til landsretten sammen med en udskrift af
retsbogen og bilag af betydning for kæremålets behandling. Hvis der skal betales kæreafgift,
videresendes sagen først til landsretten, når kæreafgiften er modtaget i
byretten/Tinglysningsretten.
Parterne
får
kopi
af
byrettens/Tinglysningsrettens
fremsendelsesbrev til landsretten.
Kæremål har ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at byrettens/Tinglysningsrettens
afgørelse er gældende, indtil andet eventuelt bestemmes af landsretten. Der er mulighed for at
anmode både byretten og landsretten om at tillægge et kæremål opsættende virkning, jf.
retsplejelovens § 395.
Kæremål behandles som udgangspunkt på skriftligt grundlag. Parterne har mulighed for at
anmode landsretten om at behandle kæremålet mundtligt. Landsretten vil imødekomme en
sådan anmodning, hvis særlige grunde taler for det, eller i fogedsager, hvis der efter sagens
beskaffenhed findes at være grund hertil, jf. § 398, stk. 2, og § 587, stk. 6. En anmodning om
mundtlig behandling bør derfor være begrundet.
Parterne har adgang til at indsende skriftlige bemærkninger til landsretten. Bemærkninger, der
fremkommer senere end 10 dage efter dateringen af byrettens/Tinglysningsrettens
fremsendelsesbrev, tages kun i betragtning, hvis landsretten endnu ikke har truffet afgørelse i
sagen. Landsretten vil derfor som udgangspunkt ikke fastsætte frister for parternes
bemærkninger, inden der træffes afgørelse.
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Landsretten har en målsætning om at behandle kæremål inden 6 uger fra modtagelsen i
landsretten. Såfremt et kæremåls behandling af helt særlige grunde haster, bør dette – og
grunden herfor – oplyses til landsretten.
I kæremål, der behandles på skriftligt grundlag, kan landsretten ikke oplyse, hvornår der vil
blive truffet afgørelse i sagen.
Landsretten sender en
byretten/Tinglysningsretten.
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landsrettens
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Landsrettes kendelser i kæremål kan ikke kæres til Højesteret uden tilladelse fra
Procesbevillingsnævnet. Ansøgning om 3. instansbevilling skal sendes til
Procesbevillingsnævnet
St. Kongensgade 1-3, 2. sal
1265 København K
T: 3312 1320
M: post@procesbevillingsnaevnet.dk
Ansøgningen skal være modtaget i Procesbevillingsnævnet inden 2 uger efter, at afgørelse er
truffet.
(I
fogedsager
4
uger).
For
yderligere
oplysninger
se
www.domstol.dk/Procesbevillingsnaevnet
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