DEN SÆRLIGE KLAGERET
Maj 2018
APPELVEJLEDNING
Klagerettens dom kan indbringes for Højesteret, jf. retsplejelovens § 49, stk. 8. Det skal ske i form
af anke eller af kære.

ANKE
Har der været nedlagt påstand om afsættelse (afskedigelse) af den pågældende dommer, retsassessor
eller dommerfuldmægtig, kan Klagerettens dom indbringes for Højesteret efter reglerne om anke.

Anke skal ske skriftligt ved brev eller pr. e-mail inden 4 uger fra modtagelsen af dommen. Der kan
efter omstændighederne kræves en original underskrift på ankestævningen.

Ankestævning og kopi af Klagerettens dom skal indleveres til Klageretten, og der skal samtidig
betales ankeafgift på 1.500 kr. Ankeafgiften kan indbetales til Højesterets konto reg.nr. 0216 konto
nr. 4069134947.

Om indholdet af ankestævningen henvises til retsplejelovens § 373. Bestemmelsen har følgende
indhold:

Ankestævning skal indeholde:
1) angivelse af den dom, der ankes,
2) angivelse af indstævntes adresse,
3) appellantens påstand,
4) angivelse af de anbringender, dokumenter og andre beviser, som appellanten vil påberåbe sig,
og som ikke var påberåbt i foregående instans, og
5) angivelse af en postadresse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvortil meddelelser til appellanten vedrørende sagen kan sendes, og hvor forkyndelse kan ske.
Stk. 2. Der indleveres kopier af de i stk. 1, nr. 4, nævnte dokumenter, hvis de er i appellantens besiddelse.
Stk. 3. Domstolsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om indførelse af data på domstolenes sagsportal, jf. § 148 a, stk. 1, og om indlevering af kopier, jf. stk. 1 og 2.
KÆRE
Har der ikke været nedlagt påstand om afsættelse af den pågældende dommer, retsassessor eller
dommerfuldmægtig, kan Klagerettens dom indbringes for Højesteret efter reglerne om kære, jf.
retsplejelovens § 49, stk. 8.
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Kære skal ske skriftligt og inden 2 uger fra modtagelsen af dommen.

Kæreskriftet skal indleveres til Klageretten enten pr. almindelig brev eller e-mail sammen med kæreafgift på 750 kr. Kæreafgiften kan indbetales til Højesterets konto reg.nr. 0216 konto nr.
4069134947.

Kæreskriftet skal indeholde påstand og begrundelse for kæren.

YDERLIGERE VEJLEDNING
Yderligere vejledning kan fås ved telefonisk henvendelse til Klageretten. Telefonerne er åbne mandag til fredag kl. 9 – 15. I juli måned og den 23. – 31. december er telefontiden dog kun kl. 11 – 14.

