Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.
Civile sager 2. instans

Straffesager 2. instans

Anke

Anke

•
•

§ 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3
§ 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt.

•

§ 903, jf. § 902

Kære
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 148 a, stk. 4
§ 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3
§ 389, stk. 2 og 4
§ 389, stk. 3 og 4, jf. § 334, stk. 4
§ 389 a
§ 391, stk. 2, jf. stk. 1 og § 389, stk. 4
§ 392 a, stk. 1 og 3, jf. § 253, stk. 4
§ 392 a, stk. 2 og 3
§ 475 i, stk. 4, jf. kap. 37
§ 584, stk. 2 og 3
§ 584 a, stk. 1, 2 og 4
§ 584 a, stk. 3 og 4, jf. § 334, stk. 4

Civile sager 3. instans

Straffesager 3. instans

Anke

Anke

•
•
•
•
•

• § 932

§ 253, stk. 4 og 5, jf stk. 3
§ 368, stk. 8, jf. § 371
§ 371
§ 475, stk. 3, jf. § 371, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2
§ 475 i, stk. 3, jf. § 371, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2

Kære

Kære

•
•
•
•

• § 968 a
• § 973, jf. § 968 a, stk. 2 og 3

§ 372, stk. 2, 7. pkt., jf. § 392, stk. 3-5
§ 391, stk. 3, 2.-5. pkt.
§ 391, stk. 4, jf. § 368 a
§ 392, stk. 1 og 4, jf. § 253, stk. 4

§ 1013, stk. 3, jf. § 968 a, stk. 2 og 3
• § 392, stk. 3-5
• § 475, stk. 1, 3. pkt. jf. § 372, stk. 2, 7. pkt., jf. §
392, stk. 3-5
• § 475 i, stk. 4, jf. kap. 37
• § 585
• § 586, stk. 4, 5. pkt., jf. § 392, stk. 3-5

Bemærk, at der også findes en række hjemler for appeltilladelser i andre love, som næsten alle
henviser til retsplejelovens regler, f.eks.:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domskonventionslovens § 8, stk. 1, jf. retsplejelovens kapitel 37
Dødsboskiftelovens § 105, stk. 1, jf. reglerne i retsplejeloven om anke og kære
Flyregistreringslovens § 14, stk. 2, jf. retsplejelovens § 392, stk. 2 (rettelig stk. 3-5)
Konkurslovens § 248, stk. 2, 2. pkt., jf. retsplejelovens 389, stk. 2
Konkurslovens § 254, jf. retsplejelovens § 371, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2, samt § 392, stk. 35
Lov om Bruxelles I-forordningen m.v. § 3, stk. 2, jf. retsplejelovens kapitel 37
Lov om Bruxelles I-forordningen m.v. § 8 b, stk. 2, jf. retsplejelovens kapitel 37
Retsafgiftslovens § 64, stk. 6, jf. den borgerlige retspleje
Servicelovens § 171
Straffuldbyrdelseslovens § 121, stk. 1, jf. retsplejelovens § 392, stk. 4 og 5
Skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 3, 6. pkt., jf. retsplejelovens kapitel 53
Sølovens § 43, stk. 2, jf. retsplejelovens § 392, stk. 2 (rettelig stk. 3-5)
Udlændingelovens § 37, stk. 3, 1. pkt., jf. retsplejelovens kapitel 37
Udlændingelovens § 40, stk. 4, 4. pkt., jf. retsplejelovens kapitel 37
Udlændingelovens § 52, stk. 7, jf. retsplejelovens kapitel 37
Undersøgelseskommissionslovens § 28, stk. 1, jf. reglerne om kæremål i borgerlige sager
Værdipapirhandelslovens § 79, stk. 3, jf. retsplejelovens § 392, stk. 2 (rettelig stk. 3-5)

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven mv. om
meddelelse af appeltilladelse
Retsplejeloven
Kapitel 16. Almindelige bestemmelser om procesmåden
§ 148 a. Borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
anlægges og behandles ved anvendelse af en digital sagsportal, som domstolene stiller til
rådighed. Enhver skriftlig henvendelse om sagen skal ske på domstolenes sagsportal, jf.
dog stk. 3-6.
[…]
Stk. 4. Vurderer retten, at der foreligger særlige forhold, som gør, at en part, skønsmand
m.v. ikke må forventes at kunne anvende domstolenes sagsportal, beslutter retten, at den
pågældende fritages fra at anvende domstolenes sagsportal. Rettens beslutning om
fritagelse fra at anvende domstolenes sagsportal eller afslag herpå kan ikke uden
Procesbevillingsnævnets tilladelse indbringes for højere ret. Procesbevillingsnævnet kan
dog meddele tilladelse til kære, hvis beslutningen angår spørgsmål af væsentlig betydning
for sagens forløb eller af afgørende betydning for den, der ansøger om kæretilladelse, og
der i øvrigt er anledning til at lade afgørelsen prøve af en højere ret. Ansøgning om
kæretilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet, inden 2 uger efter at beslutningen
er truffet.
[…]
Kapitel 23. Delafgørelser i civile sager
§ 253. Retten kan bestemme, at forberedelsen eller hovedforhandlingen foreløbig skal
begrænses til en del af det krav, som sagen angår, eller, hvor sagen omfatter flere krav
eller spørgsmål, til et af disse.
Stk. 2. Retten kan træffe særskilt afgørelse om en del af det krav, som sagen angår.
Omfatter sagen flere krav eller spørgsmål, kan retten træffe særskilt afgørelse om et af
disse.
Stk. 3. Særskilte afgørelser om modkrav eller krav, over for hvilke der er fremsat modkrav,
kan kun fuldbyrdes, hvis retten i afgørelsen har truffet bestemmelse om, at afgørelsen
mod eller uden sikkerhedsstillelse skal kunne fuldbyrdes for en del eller i sin helhed. Det
samme gælder særskilte afgørelser om et enkelt af sagens spørgsmål, der ikke afslutter
rettens behandling af sagen eller et af kravene i sagen.
Stk. 4. De i stk. 3 nævnte afgørelser kan først indbringes for højere ret i forbindelse med
den endelige afgørelse i sagen, medmindre afgørelsen kan fuldbyrdes eller
Procesbevillingsnævnet har tilladt, at afgørelsen indbringes særskilt. Sådan tilladelse kan
gives, hvis der foreligger særlige grunde. Hvis tilladelse skal gives til at indbringe en
afgørelse for Højesteret som 3. instans, skal sagen desuden angå spørgsmål af principiel
karakter, jf. § 371, stk. 1, og § 392, stk. 3. En tilladelse til at indbringe afgørelsen for
Højesteret som 3. instans kan begrænses til en del af sagen, hvis særlige grunde taler for
det.
Stk. 5. Ansøgning om tilladelse efter stk. 4 skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden
udløbet af den almindelige frist for indbringelse af afgørelsen. § 371, stk. 2, 2. pkt., og §
392, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Meddeles tilladelsen, skal sagen
indbringes for den overordnede ret inden 4 uger.

Kapitel 36. Anke civile sager
§ 368. Domme afsagt af en byret kan af parterne ankes til den landsret, i hvis kreds
byretten
ligger. Angår sagen krav, der efter påstanden har en økonomisk værdi af højst 20.000 kr.,
kan dommen kun ankes med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. stk. 2.
Stk. 2. Procesbevillingsnævnet kan meddele tilladelse til anke af domme, der er omfattet
af stk. 1, 2. pkt., hvis sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler
derfor. Ansøgning om tilladelse skal indgives til nævnet inden 4 uger efter dommens
afsigelse. Nævnet kan dog undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøgning indgives
senere, men inden 1 år efter afsigelsen.
[…]
§ 368 a. Landsretten kan afvise at behandle en sag i 2. instans, hvis der ikke er udsigt til,
at sagen vil få et andet udfald end i byretten, og sagen ikke er af principiel karakter eller
andre grunde ikke i øvrigt taler for, at sagen skal behandles af landsretten. Landsretten
kan dog ikke afvise en sag, som er indbragt efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.
Stk. 2. Hvis landsretten overvejer at afvise en ankesag efter stk. 1, underrettes parterne
herom. Parterne kan herefter inden 2 uger efter at have modtaget meddelelsen give retten
og den anden part underretning om deres bemærkninger, hvorefter retten træffer
afgørelse.
Stk. 3. Retten træffer ved dom afgørelse om afvisning på det indkomne skriftlige grundlag.
Hvor særlige grunde taler derfor, kan retten bestemme, at der skal foretages mundtlig
forhandling. Retten kan tillade, at en part eller rettergangsfuldmægtig deltager i den
mundtlige forhandling ved anvendelse af telekommunikation, medmindre sådan
deltagelse er uhensigtsmæssig.
§ 371. Domme, der er afsagt af en landsret som 2. instans, kan ikke ankes.
Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til prøvelse i 3. instans, hvis sagen er
af principiel karakter. Hvis særlige grunde taler for det, kan tilladelsen begrænses til en del
af det krav, som sagen angår, eller, hvor sagen omfatter flere krav eller spørgsmål, til et af
disse.
Stk. 2. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1, 2. pkt., skal indgives til
Procesbevillingsnævnet inden 4 uger efter dommens afsigelse. Nævnet kan dog
undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 1 år efter
afsigelsen.
§ 372. Ankefristen er 4 uger. Fristen regnes fra dommens afsigelse.
Stk. 2. Anke sker ved indlevering af ankestævning på ankeinstansens kontor. Indlevering
skal ske inden ankefristens udløb eller, hvis der er meddelt tilladelse efter § 368, stk. 2,
eller § 371, inden 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt ansøgeren. Indleveres stævningen
senere, afvises anken. Ankeinstansen kan dog undtagelsesvis tillade anke indtil 1 år efter
dommens afsigelse. Stævningen skal i så fald indleveres inden 4 uger efter tilladelsens
meddelelse. Bestemmelserne i § 398 finder tilsvarende anvendelse ved behandlingen af
ansøgning om tilladelse til anke efter fristens udløb. Landsrettens afgørelse kan kun
indbringes for Højesteret efter reglerne i § 392, stk. 3-5.
Stk. 3. En anke, der hæves eller afvises af anden grund end overskridelse af fristen efter
stk. 2, kan med rettens tilladelse på ny tages under behandling, såfremt ny ankestævning
indleveres på rettens kontor inden 2 uger efter, at sagen blev hævet eller afvist.
Kapitel 37. Kære civile sager
§ 389. Kendelser og beslutninger, der er afsagt af en byret, kan, medmindre andet er

bestemt i loven, kæres til den landsret, i hvis kreds byretten ligger.
Stk. 2. Kendelser og beslutninger om sagsomkostninger, der er fastsat til højst 20.000 kr.,
kan ikke kæres. Hvis det er bestemt, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til
den anden part, kan afgørelsen herom kun indbringes uden tilladelse fra
Procesbevillingsnævnet, hvis der er spørgsmål om tilkendelse af sagsomkostninger med
mere end 20.000 kr. Procesbevillingsnævnet kan dog give tilladelse til kære, hvis særlige
grunde taler derfor.
Stk. 3. Beslutning efter § 334, stk. 4, om salær, der er fastsat til højst 20.000 kr., kan ikke
kæres. Procesbevillingsnævnet kan dog give tilladelse til kære, hvis særlige grunde taler
derfor.
Stk. 4. Ansøgning om kæretilladelse efter stk. 2 og 3 skal indgives til
Procesbevillingsnævnet inden 2 uger efter, at afgørelsen er truffet. Nævnet kan dog
undtagelsesvis give tilladelse, hvis ansøgningen indgives senere, men inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er truffet.
§ 389 a. Kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under
hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, kan ikke kæres.
Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til kære, hvis kendelsen eller
beslutningen angår spørgsmål af væsentlig betydning for sagens forløb eller af afgørende
betydning for parten og der i øvrigt er anledning til at lade afgørelsen prøve af landsretten
som 2. instans.
Stk. 2. Ansøgning om kæretilladelse efter stk. 1 skal indgives til Procesbevillingsnævnet,
inden 2 uger efter at afgørelsen er truffet.
§ 391. Bestemmelser i domme afsagt af en byret om sagsomkostninger, der er fastsat til
mere end 20.000 kr., kan indbringes særskilt for landsret ved kære. Hvis det er bestemt,
at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part, kan bestemmelsen
herom kun indbringes særskilt, hvis der er spørgsmål om tilkendelse af sagsomkostninger
med mere end 20.000 kr.
Stk. 2. Procesbevillingsnævnet kan give tilladelse til kære af bestemmelser i domme om
sagsomkostninger, der efter stk. 1 ikke kan påkæres, hvis særlige grunde taler derfor.
Bestemmelserne i § 389, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Domme, hvorved retten afviser sagen, fordi den ikke er indbragt for rette domstol
eller ikke rettidigt er indbragt for domstolene eller ankeretten, kan indbringes for højere ret
ved kære. Hvis dommen er afsagt af en landsret som ankeinstans, kan kære kun ske med
Procesbevillingsnævnets tilladelse. Sådan tilladelse kan gives, hvis kæren vedrører
spørgsmål af principiel karakter. Ansøgning om kæretilladelse skal indgives til nævnet
inden 2 uger efter, at afgørelsen er truffet. Procesbevillingsnævnet kan dog
undtagelsesvis give tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er truffet.
Stk. 4. Domme, hvorved landsretten afviser sagen efter § 368 a, kan indbringes for
Højesteret ved kære. Kære kan kun ske med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Sådan
tilladelse kan gives, hvis særlige grunde taler derfor. Ansøgning om kæretilladelse skal
indgives til nævnet, inden 2 uger efter at afgørelsen er truffet. Procesbevillingsnævnet kan
dog undtagelsesvis give tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 6 måneder
efter at afgørelsen er truffet.
§ 392. Kendelser og beslutninger, der afsiges af en landsret efter reglerne i § 253 i en
sag, der behandles af retten som 1. instans, kan kæres til Højesteret, hvis afgørelsen kan
fuldbyrdes eller Procesbevillingsnævnet har tilladt, at afgørelsen indbringes særskilt.
Sådan tilladelse kan gives, hvis der foreligger særlige grunde, jf. § 253, stk. 4.
Stk. 2. En kendelse om afvisning, der afsiges af en landsret efter § 226, stk. 5, kan kæres
til Højesteret uden forudgående tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Stk. 3. I andre tilfælde kan landsrettens kendelser og beslutninger kæres til Højesteret
med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Sådan tilladelse kan gives, hvis kæren vedrører
spørgsmål af principiel karakter. Hvis kendelsen eller beslutningen er afsagt efter reglerne
i § 253, skal der desuden foreligge særlige grunde, jf. § 253, stk. 4.
Stk. 4. Ansøgning om kæretilladelse efter stk. 1 og 3 skal indgives til
Procesbevillingsnævnet, inden 2 uger efter at afgørelsen er truffet.
Procesbevillingsnævnet kan dog undtagelsesvis give tilladelse efter stk. 3, 1. og 2. pkt.,
hvis ansøgning indgives senere, men inden 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.
Stk. 5. Hvis særlige grunde taler for det, kan en tilladelse efter stk. 3 til at kære til
Højesteret som 3. instans begrænses til en del af sagen.
§ 392 a. Kendelser og beslutninger, der afsiges af Sø- og Handelsretten efter reglerne i §
253, kan kæres til landsretten, hvis afgørelsen kan fuldbyrdes eller
Procesbevillingsnævnet har tilladt, at afgørelsen indbringes særskilt. Sådan tilladelse kan
gives, hvis der foreligger særlige grunde, jf. § 253, stk. 4. Kære sker til den landsret, i hvis
kreds sagen skulle have været anlagt efter reglerne i kapitel 22, hvis sagen ikke var blevet
anlagt ved Sø- og Handelsretten.
Stk. 2. I andre tilfælde kan Sø- og Handelsrettens kendelser og beslutninger kæres til
landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Sådan tilladelse kan gives, hvis
kæren vedrører spørgsmål af principiel karakter. Kære sker til den landsret, i hvis kreds
sagen skulle have været anlagt efter reglerne i kapitel 22, hvis sagen ikke var blevet
anlagt ved Sø- og Handelsretten.
Stk. 3. Ansøgning om kæretilladelse efter stk. 1 og 2 skal indgives til
Procesbevillingsnævnet, inden 2 uger efter at afgørelsen er truffet.
Procesbevillingsnævnet kan dog undtagelsesvis give tilladelse efter stk. 2, hvis ansøgning
indgives senere, men inden 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.
§ 394. Kærefristen, der regnes fra den dag, afgørelsen er truffet, er 2 uger.
Stk. 2. Kære skal ske inden kærefristens udløb eller, hvis der er meddelt tilladelse efter §
148 a, stk. 4, § 389, § 389 a, stk. 1, § 391, § 392 eller § 392 a, stk. 2, inden 2 uger efter,
at tilladelsen er meddelt ansøgeren. Hvis der er meddelt tilladelse efter § 392, stk. 3, jf. §
253, stk. 4, skal kære ske, inden 4 uger efter at tilladelsen er meddelt ansøgeren.
Iværksættes kære senere, afvises kæren af den ret, hvortil afgørelsen kæres. Retten kan
dog undtagelsesvis tillade kære indtil 6 måneder efter afgørelsen. Kæreskriftet skal i så
fald indleveres inden 2 uger efter tilladelsens meddelelse. Bestemmelserne i § 398 finder
tilsvarende anvendelse ved behandling af ansøgning om tilladelse til kære efter fristens
udløb
§ 395. Kære har ikke opsættende virkning, medmindre andet er bestemt i loven, eller det
bestemmes af den ret, hvis afgørelse kæres, eller den ret, hvortil afgørelsen kæres. Det
samme gælder ansøgning til Procesbevillingsnævnet om tilladelse til kære efter § 389 a.
Kapitel 43 a. Prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse
§ 475. Anke sker ved meddelelse til dommeren. Ankefristen er 4 uger fra dommens
afsigelse. Byretten sender meddelelsen om anken samt sagens akter til landsretten, der
berammer mundtlig forhandling af sagen i et retsmøde, til hvilket parterne indkaldes af
retten med et af denne bestemt varsel. Bestemmelserne i § 372, stk. 2, 3.-7. pkt., finder
tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Om sagens behandling i landsretten gælder tilsvarende regler som fastsat for
byretsbehandlingen.
Stk. 3. Landsrettens dom kan ikke ankes til Højesteret. Bestemmelserne i § 371, stk. 1, 2.
pkt., og stk. 2, finder dog tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Anke har kun opsættende virkning, når det bestemmes af den ret, hvis afgørelse
påankes, eller af den ret, til hvilken anke sker.
Kapitel 43 b. Prøvelse af beslutning om adoption uden samtykke.
§ 475 i. Ankefristen er 4 uger ved anke til landsret og 4 uger ved anke til Højesteret. Der
kan ikke i medfør af § 372, stk. 2, meddeles tilladelse til at anke dommen efter
ankefristens udløb.
Stk. 2. Anke til landsret sker ved meddelelse til byretten. Meddelelsen kan ske mundtligt til
retsbogen. Retten sender meddelelsen og sagens akter til landsretten.
Stk. 3. Landsrettens dom kan ikke ankes til Højesteret. Bestemmelserne i § 371, stk. 1, 2.
pkt., og stk. 2, finder dog tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Om kære gælder reglerne i kapitel 37. Der kan dog ikke i medfør af § 394, stk. 2,
meddeles tilladelse til at kære de i § 475 b, stk. 4, nævnte kendelser efter kærefristens
udløb.
Stk. 5. Om sagens behandling i landsretten og Højesteret gælder tilsvarende regler som
fastsat for byretsbehandlingen.
Kapitel 53. Appel af fogedrettens afgørelser
§ 584. Afgørelser, der er truffet af en fogedret, kan, medmindre andet er bestemt i loven,
kæres til den landsret, i hvis kreds fogedretten ligger.
Stk. 2. Afgørelser om udlæg for krav, der har en økonomisk værdi af højst 20.000 kr., kan
ikke kæres. Procesbevillingsnævnet kan dog give tilladelse til kære, hvis særlige grunde
taler derfor.
Stk. 3. Ansøgning om kæretilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 4 uger
efter afgørelsen. Nævnet kan dog undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøgning
indgives senere, men inden 1 år efter afgørelsen.
Stk. 4. Fogedrettens afgørelse efter § 561, stk. 2-4, § 562, stk. 1-3, § 563, § 566, stk. 3, 3.
pkt., § 569, stk. 1, 4. pkt., § 570, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, § 571, stk. 1, § 576, stk. 2, og §
577, stk. 2, kan ikke kæres.
§ 584 a. Fogedrettens afgørelser om omkostninger, der er fastsat til mere end 20.000 kr.,
kan særskilt kæres. Det samme gælder afgørelser, hvorved det er bestemt, at ingen af
parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part, hvis der er spørgsmål om
tilkendelse af sagsomkostninger med mere end 20.000 kr.
Stk. 2. Procesbevillingsnævnet kan meddele tilladelse til kære af fogedrettens afgørelse
om omkostninger, der efter stk. 1 ikke kan påkæres, hvis særlige grunde taler derfor.
Stk. 3. Beslutning efter § 334, stk. 4, om salær, der er fastsat til højst 20.000 kr., kan ikke
kæres. Procesbevillingsnævnet kan dog give tilladelse til kære, hvis særlige grunde taler
derfor.
Stk. 4. Ansøgning om kæretilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger
efter afgørelsen. Nævnet kan dog undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøgningen
indgives senere, men inden 6 måneder efter afgørelsen.
§ 585. Landsrettens afgørelse i en kæresag kan ikke kæres. Procesbevillingsnævnet kan
dog meddele tilladelse til kære, hvis kæren vedrører spørgsmål af principiel karakter. Hvis
særlige grunde taler for det, kan tilladelsen begrænses til en del af sagen.
Stk. 2. Ansøgning om kæretilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 4 uger
efter afgørelsen. I andre sager end auktionssager kan nævnet dog undtagelsesvis
meddele tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 1 år efter afgørelsen.
§ 586. Kære skal ske inden 4 uger efter, at forretningen er foretaget, eller, hvis

forretningen ikke foretages, inden 4 uger efter den afgørelse, som kæres.
Stk. 2. Er der meddelt tilladelse efter § 584, stk. 2 og 3, § 584 a, stk. 2-4, eller § 585, skal
kære ske inden 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt ansøgeren.
Stk. 3. Såfremt kæren går ud på ophævelse af auktion over et luftfartøj, der er registreret i
en fremmed stat, som har tiltrådt Genèvekonventionen af 19. januar 1948, er fristen dog 6
måneder efter salgsdagen, dersom den kærende som grund for ophævelsen påberåber
sig, at reglerne i § 544, stk. 2, ikke har været overholdt.
Stk. 4. Iværksættes kære efter fristens udløb, afvises kæren af den ret, hvortil afgørelsen
kæres. Retten kan dog undtagelsesvis tillade kære indtil 1 år, i auktionssager dog indtil 6
måneder, efter afgørelsen. Kæreskriftet skal i så fald indleveres inden 4 uger efter
tilladelsens meddelelse. Bestemmelserne i § 398 finder tilsvarende anvendelse.
Landsrettens afgørelse kan kun indbringes for Højesteret efter reglerne i § 392, stk. 3-5.
Kapitel 82. Anke til landsretten – straffesager
§ 902. Anklagemyndigheden kan kun anke, når der efter loven kan idømmes andre
offentligretlige følger end bøde eller konfiskation for lovovertrædelsen.
Stk. 2. Tiltalte kan kun anke, når tiltalte har givet møde i byretten og er idømt
1) mere end 20 dagbøder,
2) en bøde på over 6.000 kr.,
3) konfiskation af genstande af tilsvarende værdi eller
4) andre offentligretlige følger.
Stk. 3. Hvis sagen er fremmet i medfør af § 855, stk. 3, nr. 4, kan tiltalte anke, selv om
tiltalte ikke har givet møde i byretten, hvis anken ikke omfatter bedømmelsen af beviserne
for tiltaltes skyld og betingelserne i stk. 2 i øvrigt er opfyldt.
Stk. 4. Afgørelser efter §§ 899 og 900 kan ikke indbringes for højere ret.
§ 903. Procesbevillingsnævnet kan tillade anke af domme, der ikke kan ankes efter § 902,
stk. 1-3, hvis sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler for det.
Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til anke skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 14
dage efter dommens afsigelse. Hvis det er tiltalte, der vil anke, beregnes fristen som i §
904, stk. 2 og 3. Procesbevillingsnævnet kan undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis
ansøgning indgives senere, men inden 1 år efter dommens afsigelse. Hvis det er
anklagemyndigheden, der ønsker at anke, skal den samtidig med ansøgningen til
Procesbevillingsnævnet sende underretning om ansøgningen til tiltalte. Manglende
underretning medfører ikke, at sagen kan afvises.
Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på tilladelse til anke af de
afgørelser, der er nævnt i § 902, stk. 4.
Stk. 4. Hvis Procesbevillingsnævnet meddeler tiltalte eller anklagemyndigheden tilladelse
til anke efter stk. 1 eller 3, indbringer anklagemyndigheden sagen for landsretten. Sagen
skal indbringes inden 14 dage efter, at Procesbevillingsnævnet har underrettet
anklagemyndigheden om tilladelsen. Hvis det er anklagemyndigheden, der har fået
tilladelse til anke, skal anklagemyndigheden forkynde en meddelelse om anke for tiltalte,
jf. § 907, stk. 2, inden udløb af den frist, der er anført i 2. pkt.
§ 904. Ankefristen er 14 dage og regnes fra dommens afsigelse, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvis dommen skal forkyndes efter § 219 a, stk. 5, regnes tiltaltes ankefrist fra
forkyndelsen.
Stk. 3. Hvis sagen er afgjort efter § 897 og tiltalte ikke var til stede eller gjort bekendt med
tidspunktet for dommens afsigelse, regnes tiltaltes ankefrist fra den dag, hvor retten har
sendt en udskrift af dommen til tiltalte.
Kapitel 83. Anke til Højesteret – straffesager

§ 932. Landsrettens domme i straffesager kan kun ankes med Procesbevillingsnævnets
tilladelse. Sådan tilladelse kan meddeles, hvis sagen er af principiel karakter eller særlige
grunde i øvrigt taler derfor. Tilladelsen kan begrænses til en del af sagen, herunder med
hensyn til de grunde, hvorpå anken kan støttes, jf. § 933, stk. 2, hvis særlige grunde taler
for det.
Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til anke skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 14
dage efter dommens afsigelse. Hvis det er tiltalte, der vil anke, beregnes fristen efter
reglerne i § 904, stk. 2 og 3, og § 904, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse, hvis sagen er
behandlet efter § 930 a. Procesbevillingsnævnet kan undtagelsesvis meddele tilladelse,
hvis ansøgning indgives senere, men inden 1 år efter dommens afsigelse. Hvis det er
anklagemyndigheden, der vil anke, skal den samtidig med ansøgningen til
Procesbevillingsnævnet underrette tiltalte om ansøgningen. Manglende underretning
medfører ikke, at sagen kan afvises.
Stk. 3. Når ansøgning om tilladelse til anke er indgivet, kan Højesteret beslutte, at
fuldbyrdelse af dommen skal udsættes eller standses. Dette sker i hvert fald, når anke
tillades.
§ 933. Ved iværksættelse af anken til Højesteret finder § 903, stk. 4, § 905, stk. 1 og 3, §
906, § 907, stk. 2-4, § 910, stk. 1 og 2, og § 913 tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Anke kan ske under henvisning til de grunde, der er nævnt i § 912, stk. 1, nr. 1-3.
Reglen i § 912, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Sager om opløsning af politiske foreninger kan altid indbringes for Højesteret.
Kapitel 85. Kære til højere ret – straffesager
§ 968 a. Kendelser og andre beslutninger, der er afsagt af landsretten under behandling
af en ankesag, kan kun kæres til Højesteret af sagens parter eller de personer, der er
nævnt i § 968, stk. 2, under tilsvarende betingelser som anført i § 968 og med
Procesbevillingsnævnets tilladelse. Sådan tilladelse kan meddeles, hvis kæremålet angår
spørgsmål af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor.
Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til kære skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 14
dage efter kendelsens eller beslutningens afsigelse. Er det tiltalte, der vil kære, og har
tiltalte ikke været til stede ved afsigelsen, regnes ansøgningsfristen fra forkyndelsen af
afgørelsen. Procesbevillings-nævnet kan undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis
ansøgning indgives senere, men inden 1 år efter kendelsens eller beslutningens afsigelse.
Hvis det er anklagemyndigheden, der vil kære, skal den samtidig med ansøgningen til
Procesbevillingsnævnet give underretning om ansøgningen til den, som kendelsen eller
beslutningen vedrører. Manglende underretning medfører ikke, at sagen kan afvises.
Stk. 3. Hvis Procesbevillingsnævnet meddeler tiltalte eller anklagemyndigheden tilladelse
til kære efter stk. 1, indbringer anklagemyndigheden sagen for Højesteret. Sagen skal
indbringes inden 14 dage efter, at Procesbevillingsnævnet har underrettet
anklagemyndigheden om tilladelsen.
Stk. 4. Kendelser og andre beslutninger, der er afsagt af landsretten under behandling af
en ankesag, og som retter sig mod nogen, der ikke er part i sagen, kan kæres til
Højesteret under tilsvarende betingelser som anført i § 968 uden tilladelse efter stk. 1, jf.
dog § 1013, stk. 3.
§ 973. Landsrettens afgørelse i en kæresag kan kun kæres til Højesteret med
Procesbevillingsnævnets tilladelse. Sådan tilladelse kan meddeles, hvis kæremålet angår
spørgsmål af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Tilladelsen kan
begrænses til en del af sagen, hvis særlige grunde taler for det. Reglerne i § 968 a, stk. 2
og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 91. Sagsomkostninger – straffesager
§ 1013. Når en dom er påanket, prøver den overordnede ret omkostningsspørgsmålet, for
så vidt dettes afgørelse afhænger af ankens udfald, eller det særlig er inddraget under
anken. En tilsvarende regel gælder, når kæremål rejses mod en kendelse, der har pålagt
erstatning af omkostninger i forbindelse med straf eller lignende følger. I andre tilfælde
kan kæremål rejses mod rettens afgørelse af omkostningsspørgsmålet, når afgørelsen er
uafhængig af sagens udfald, og de pålagte omkostningers beløb kan antages at ville
overstige 40 kr.
Stk. 2. Foranstående regler gælder også med hensyn til fastsættelse af vederlag til
offentlige anklagere, hvor derom bliver spørgsmål, og til forsvarere.
Stk. 3. Landsrettens afgørelser om vederlag til forsvarere kan ikke kæres.
Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til, at afgørelsen kæres til Højesteret,
hvis kæremålet angår spørgsmål af principiel karakter eller andre særlige grunde i øvrigt
taler for det. Reglerne i § 968 a, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Pålagte omkostninger kan af restanceinddrivelsesmyndigheden inddrives efter
reglerne i § 90, stk. 2-4, § 91, stk. 2-5, og § 92 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Lov nr. 1867 af 29. december 2015 om ændring af retsplejeloven, lov om
Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter (Digitalisering af retsprocessen i
borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.):
§ 5. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.
Stk. 2. Loven finder anvendelse på alle sager, som anlægges, appelleres eller henvises
efter lovens ikrafttræden. For sager, der er anlagt, appelleret eller henvist før lovens
ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. § 1, nr. 2, 40, 41 og 47, finder anvendelse på sager, der er anlagt, appelleret eller
henvist før lovens ikrafttræden.
Stk. 4. Domstolsstyrelsen kan fastsætte regler om, at sager i bestemte retskredse og
retsinstanser, som anlægges, appelleres eller henvises i en nærmere fastsat periode efter
lovens ikrafttræden, ikke skal anlægges eller behandles på domstolenes sagsportal. For
disse sager finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Stk. 5. Sager, som er anlagt før lovens ikrafttræden og appelleres efter lovens
ikrafttræden, skal gøres tilgængelige på domstolenes sagsportal af den ret, hvis afgørelse
appelleres.
Stk. 6. Retten kan beslutte, at en sag, som er anlagt før lovens ikrafttræden eller
behandles efter de hidtil gældende regler, jf. stk. 4, 2. pkt., skal behandles efter reglerne i
denne lov. Beslutningen kan ikke uden Procesbevillingsnævnets tilladelse indbringes for
højere ret. Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til kære, hvis beslutningen
angår spørgsmål af væsentlig betydning for sagens forløb eller af afgørende betydning for
den, der ansøger om kæretilladelse, og der i øvrigt er anledning til at lade afgørelsen
prøve af en højere ret. Ansøgning om kæretilladelse skal indgives til
Procesbevillingsnævnet, inden 2 uger efter at beslutningen er truffet. Kære skal ske, inden
2 uger efter at tilladelsen er meddelt ansøgeren.
Stk. 7. Domstolsstyrelsen kan fastsætte regler om, at alle verserende borgerlige retssager
og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav skal behandles efter reglerne i denne
lov.

Serviceloven
Kapitel 30. Klage og domstolsprøvelse
§ 171. Byrettens afgørelse kan ikke indbringes for landsretten. Procesbevillingsnævnet kan
dog give tilladelse til anke, hvis sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt
taler derfor. Ansøgning om tilladelse skal indgives til nævnet inden 4 uger efter dommens
afsigelse. Nævnet kan dog undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøgning indgives
senere, men inden 1 år efter afsigelsen.

