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Hvis du ønsker en ny behandling af retsafgørelser i
din sag
– vejledning om at kære (klage over) retsafgørelser i en civil sag
(gælder kun dig, der er digitalt fritaget)
Du har modtaget en afgørelse, som retten har truffet i forbindelse med behandlingen af din sag.
Denne vejledning handler om, hvordan du ved at kære afgørelsen til landsretten kan opnå en ny
behandling af spørgsmålet. Reglerne om kære er ens, uanset om afgørelsen er truffet i form af en
kendelse eller beslutning.

Frist for at kære eller søge om kæretilladelse
Hvis du ønsker at kære afgørelsen, skal du kære eller søge om tilladelse til at kære senest 2 uger
efter, at retten traf sin afgørelse. Hvis du vil kære, bør du grundigt læse afsnittet om, hvordan
fristerne beregnes.

Hvornår skal du have tilladelse til at kære?
Du kan som udgangspunkt ikke kære afgørelsen, hvis den er truffet under forberedelsen af din sag
eller under hovedforhandlingen uden at afslutte sagens behandling. Du kan dog søge
Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at kære afgørelsen. Du får kun tilladelse, hvis der
foreligger helt særlige grunde.
Vedrører afgørelsen sagens omkostninger, skal du have tilladelse til at kære, hvis
omkostningsbeløbet er fastsat til 20.000 kr. eller mindre. Du skal også have tilladelse, hvis
afgørelsen bestemmer, at hverken du eller din modpart skal betale omkostninger til den anden, og
du kræver mindre end 20.000 kr. af din modpart i omkostninger.

Sådan kærer du en retsafgørelse
Hvis du ikke har kæret mundtligt i retsmødet, skal du skrive et kæreskrift for at kære afgørelsen.
I kæreskriftet skal du skrive det resultat, som du ønsker at opnå i landsretten, dvs. din påstand. Du
bør også begrunde, hvorfor du mener, at landsretten skal komme frem til den afgørelse, du ønsker.
Du bør oplyse sagens journalnummer.
Har du nye dokumenter, som har betydning for sagen, skal du vedlægge dem som bilag.
Du skal sende dit kæreskrift – sammen med eventuelle nye bilag – til byretten.
Byretten skal have modtaget kæreskriftet, inden fristen er udløbet.
Du skal samtidig sende en kopi af kæreskriftet til din modpart i sagen.
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Sådan behandler landsretten kæresagen
Byretten sender dit kæreskrift og dine bilag til landsretten sammen med sagens øvrige
dokumenter. Du får meddelelse om, at sagen er sendt til landsretten. Du – og din modpart – har
herefter en frist på 10 dage til at sende yderligere bemærkninger til landsretten.
Landsretten afgør normalt sagen på det skriftlige grundlag, der foreligger. Når landsretten har
afgjort sagen, får du en meddelelse med afgørelsen.

Skal du betale en afgift for at kære?
For de fleste typer kære skal du betale en retsafgift på 400 kr. Du kan betale retsafgiften ved
bankoverførsel til byretten eller kontant. Det skal du gøre samtidig med, at du sender kæreskriftet.
Du bør oplyse sagens journalnummer ved overførslen.
Du får pengene tilbage, hvis landsretten giver dig helt eller delvist medhold.
Du skal som hovedregel ikke betale retsafgift i sager om adoption, ægteskab, forældremyndighed,
faderskab, umyndiggørelse og sager om prøvelse af administrativ frihedsberøvelse. Kontakt retten,
hvis du er i tvivl, om du skal betale retsafgift.

Sådan beregnes fristerne
Fristerne regnes fra den dag, hvor sagen blev afgjort i retten. Retten eller Procesbevillingsnævnet
skal senest have modtaget dit kæreskrift eller din ansøgning om kæretilladelse pr. mail den dag,
hvor fristen udløber, eller pr. brev inden lukketid den dag, hvor fristen udløber.
Hvis fristens sidste dag er en helligdag, grundlovsdag, lørdag eller søndag, udløber fristen den
sidste hverdag inden, hvis du kærer pr. brev.

Hvis du overskrider fristen
Hvis du overskrider fristen, vil din ansøgning eller din kære som udgangspunkt blive afvist.
Hvis der er særlige omstændigheder i din sag, kan landsretten eller Procesbevillingsnævnet vælge
at se bort fra en overskridelse af fristen i op til 6 måneder.

Adresser og kontonumre
•
•

Byrettens adresse fremgår af de dokumenter, du har modtaget fra retten. Du finder
kontonummeret på rettens hjemmeside under ”Praktiske oplysninger”.
Procesbevillingsnævnet, St. Kongensgade 1-3, 2. sal, 1264 København K, tlf. 33 12 13 20,
post@procesbevillingsnaevnet.dk.

Læs mere på domstol.dk, minretssag.dk eller retternes hjemmesider. Du kan læse om at søge
kæretilladelse på www.procesbevillingsnaevnet.dk under ”Appeltilladelser”.

