
DEN SÆRLIGE KLAGERET 

 

 

 

 

 

 

                                              November 2014 

 

 

 

VEJLEDNING 

Den Særlige Klageret er en særlig domstol, der er oprettet ved lov og har eksisteret siden 1. juli 1939. 

 

Klageretten består af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en ju-

rist med særlig videnskabelig uddannelse. 

 

Klageretten behandler følgende sager: 

1. Begæringer om genoptagelse af straffesager (retsplejelovens kapitel 86) 

2. Kæremål vedrørende udelukkelse af en forsvarer i en straffesag (afslag på at få beskikket den 

forsvarer, man ønsker) (retsplejelovens § 737). 

3. Kæremål vedrørende genoptagelse af udeblivelsesdomme i straffesager (retsplejelovens § 987). 

4. Klager over adfærd udvist af dommere, andre domstolsjurister, sagkyndige retsmedlemmer og 

medlemmer af Flygtningenævnet, alt under udøvelsen af deres embedsvirksomhed (retsplejelovens 

§ 49). 

 

Klageretten behandler endvidere sager om afskedigelse af dommere, om afskedigelse og uansøgt for-

flyttelse af andre domstolsjurister og om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse. 

 

1. BEGÆRINGER OM GENOPTAGELSE AF STRAFFESAGER 

 

Begæringen 

En begæring om genoptagelse af en straffesag skal indgives skriftligt til Klageretten enten pr. almin-

delig brev eller e-mail. Den skal vedlægges en kopi af straffedommen(e). Klageretten kan bestemme, 

at begæringen skal forsynes med original underskrift, når den finder anledning dertil. 

 

Begæringen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor det menes, at sagen skal genoptages, ligesom 

eventuelle beviser, som begæringen støttes på, skal vedlægges. 
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Der skal i begæringen være oplyst en postadresse, hvortil Klageretten kan tilskrive den, som begærer 

genoptagelse. Klagerettens sagsbehandling foregår som udgangspunkt på skriftligt grundlag pr. almin-

delig brevpost, hvorfor der ikke kan forventes svar pr. e-mail. 

 

Appelmuligheder 

Appelmulighederne skal være udnyttet, før Klageretten kan tage stilling til genoptagelse af en straf-

fesag. 

 

Frist 

I visse tilfælde skal begæring om genoptagelse af en straffesag være fremsat inden 5 år efter dommens 

afsigelse. 

 

Opsættende virkning 

Begæring til Klageretten om genoptagelse medfører ikke udsættelse eller standsning af dommens fuld-

byrdelse. Klageretten kan dog undtagelsesvis give opsættende virkning, mens Klageretten behandler 

sagen om genoptagelse. 

 

Sagsbehandlingen 

Når Klageretten har modtaget begæring om genoptagelse af en straffesag, sendes begæringen normalt 

til anklagemyndigheden med anmodning om en udtalelse. Når anklagemyndighedens udtalelse er 

modtaget i Klageretten, sendes udtalelsen til ansøgeren, der således kan få lejlighed til at kommentere 

udtalelsen. 

 

Sagsbehandlingstiden 

Sagsbehandlingstiden varierer meget – afhængigt af sagens karakter – er typisk ca. 5 måneder. 

 

2. KÆREMÅL VEDRØRENDE UDELUKKELSE AF EN FORSVARER 

 

Klage over en afgørelse om udelukkelse af en forsvarer sker ved kære. 

 

Kære foretages ved at meddele det til den ret, der behandler straffesagen – enten mundtligt, når afgø-

relsen træffes, eller ved at skrive til den pågældende ret. Retten sender så sagen videre til Klageretten. 

 

Kære af en afgørelse om udelukkelse af en forsvarer skal ske inden 1 uge efter, at afgørelsen er med-

delt. 
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3. KÆREMÅL VEDRØRENDE GENOPTAGELSE AF UDEBLIVELSESDOMME I 

STRAFFESAGER 

 

I visse straffesager kan den, der er blevet dømt som udeblevet, eller som har fået sin anke afvist på 

grund af udeblivelse mv., inden 14 dage begære sagen genoptaget over for den ret, som har afsagt dom 

i sagen. 

 

Hvis genoptagelse nægtes af den ret, der har afsagt dom i sagen, kan afgørelsen indbringes for Kla-

geretten ved kære efter samme fremgangsmåde som anført under punkt 2. 

 

Kærefristen er 14 dage. 

 

4. KLAGER OVER DOMMERE OG ANDRE DOMSTOLSJURISTER M. FL. 

 

Kompetencen 

Klageretten kan ikke tage stilling til resultatet af en sag eller til beslutninger under sagens gang. Klage-

retten kan alene tage stilling til, om en dommer, en anden domstolsjurist, et medlem af Flygtninge-

nævnet eller et sagkyndigt retsmedlem har handlet usømmeligt eller utilbørligt. 

 

Klagen 

En klage skal indgives skriftligt til Klageretten enten pr. almindelig brev eller e-mail. Klageretten kan 

bestemme, at klagen skal forsynes med original underskrift, når den finder anledning dertil.  

Klagen skal indeholde navnet på den pågældende dommer eller domstolsjurist, som der klages over. 

Det skal endvidere oplyses, på hvilken måde klageren mener, at den pågældende dommer eller dom-

stolsjurist har opført sig utilbørligt eller usømmeligt under dennes embedsvirksomhed. 

 

Der skal i klagen være oplyst en postadresse, hvortil Klageretten kan tilskrive klageren. Klagerettens 

sagsbehandling foregår som udgangspunkt på skriftligt grundlag pr. almindelig brevpost, hvorfor der 

ikke kan forventes svar pr. e-mail. 

 

Klagefristen 

Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt, hvor klageren er blevet bekendt med det forhold, som giver 

anledning til klagen. Klageretten kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen. 
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Sagsbehandlingstiden 

Sagsbehandlingstiden er typisk et par måneder. 

 

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. 

 

 

 


