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Sagsomkostninger



Case:

Jensen overvejer at 
anlægge sag mod Staten:

Jensen overvejer at 
protestere mod statens krav 
med deraf flg. retssag:

Sagsgenstanden er 100.000 kr. Alle beløb er anslåede.

Hvad er risikoen?



Eks 1. Jensen taber i byretten:
Rets- og berammelsesafgift                         2.750 kr. – ej medtaget nedenfor

Udgifter til syn og skøn                               40.000 kr.

Idømte omkostninger til modparten        30.000 kr.

Omkostninger til egen advokat                  45.000 kr.

I alt tab på                                                     115.000 kr.

Eks. 2. Jensen vinder i byretten:
Der tilkendes 30.000 kr. fra modparten samt dækning af udgifter til retsafgift og syn 
og skøn.  

Egen advokat opkræver 50.000.  

Dvs. et ”tab” på 20.000 kr.



Eks. 3. Jensen taber i byretten og vinder i
landsretten: 
Omkostninger dækkes, men egen advokat fakturerer mere end det tilkendte 
beløb.  ”Tab” 50.000. kr.

Eks. 4. Jensen vinder i byretten og taber i
landsretten.
Jensen betaler hele gildet dvs. byretssagens samlede omkostninger (115.000 kr.) 
samt ankegebyr og tilkendte omk. til modpart og egen advokat for Landsretten
(130.000) eller i alt et tab på 245.000 kr.



Sagsgenstanden er 2.000.000 kr. Alle beløb er anslåede.

Hvad er risikoen?

Eks 1. Jensen taber i byretten

• I alt et tab på 400.000 kr.

Eks 2. Jensen vinder i byretten

• I alt et ”tab” på 50.000 kr.

Eks 3. Jensen taber i byretten og vinder i landsretten

• I alt et ”tab” på 120.000 kr.

Eks 4. Jensen vinder i byretten og taber i landsretten

• I alt et tab på 700.000 kr.



Løsningsmodeller ??

1. ”Send more money” til fri proces – næppe realistisk pt.

2. Sager med Staten som modpart kan prioriteres ved fri proces.

3. Differentierede sagsomkostninger efter et friere skøn, når Staten er 
modpart.

4. ”No cure no pay” lovliggøres.

5. Større focus på forsikringsdækning.

6. Tabt sag kan ikke ankes af Staten.  Procesbevillingsnævnet kan tillade 
anke, hvis dommen er åbenbart forkert eller principiel.
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