
 

 
 
 
 
 
 

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af 
appeltilladelse til landsretten af familierettens afgørelser 

 
 
 
 

Anke: 

• § 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 
 

• § 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 
 

• § 453, stk. 1, jf. stk. 2 
 

 
 
 

Kære: 

• § 148 a, stk. 4 
 

• § 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 
 

• § 389, stk. 2 og stk. 4 
 

• § 389, stk. 3 og stk. 4, jf. § 334, stk. 4 
 

• § 389 a 
 

• § 391, stk. 2, jf. stk. 1, og § 389, stk. 4 
 

• § 453, stk. 3, jf. stk. 1 og 2 



 

 
 
 

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af 
appeltilladelse til landsretten af familierettens afgørelser 

 

Retsplejeloven 
 

Kapitel 16. Almindelige bestemmelser om procesmåden 
 

§ 148 a. Borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav anlæg- 
ges og behandles ved anvendelse af en digital sagsportal, som domstolene stiller til rå- 
dighed. 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 Pro- 
cesbevillingsnævnets tilladelse indbringes for højere ret. Procesbevillingsnævnet kan 
dog meddele tilladelse til kære, hvis beslutningen angår spørgsmål af væsentlig betyd- 
ning for sagens forløb eller af afgørende betydning for den, der ansøger om kæretilla- 
delse, 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 beslut- 
ningen 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 mod- 
krav, kan kun fuldbyrdes, hvis retten i afgørelsen har truffet bestemmelse om, at afgø- 
relsen mod eller uden sikkerhedsstillelse skal kunne fuldbyrdes for en del eller i sin hel- 
hed. 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 Pro- 
cesbevillingsnævnet har tilladt, at afgørelsen indbringes særskilt. Sådan tilladelse kan 
gives, hvis der foreligger særlige grunde. Hvis tilladelse skal gives til at indbringe en af- 
gørelse 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 in- 
den 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 by- 
retten 
ligger. Angår sagen krav, der efter påstanden har en økonomisk værdi af højst 10.000 
kr., kan dommen kun ankes med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. stk. 2. 
Stk. 2. Procesbevillingsnævnet kan meddele tilladelse til anke af domme, der er omfat- 
tet 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. 
[…] 

 
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 sagsomkost- 
ninger til den anden part, kan afgørelsen herom kun indbringes uden tilladelse fra Pro- 
cesbevillingsnævnet, hvis der er spørgsmål om tilkendelse af sagsomkostninger med 
mere end 20.000 kr. Procesbevillingsnævnet kan dog give tilladelse til kære, hvis sær- 
lige 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 Procesbevillings- 
nævnet inden 2 uger efter, at afgørelsen er truffet. Nævnet kan dog undtagelsesvis 
give tilladelse, hvis ansøgningen indgives senere, men inden 6 måneder efter, at afgø- 
relsen er truffet. 

 
§ 389 a. Kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhand- 
lingen 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 Procesbevillingsnæv- 
net, 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 be- 
stemt, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part, kan be- 
stemmelsen 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 der- 
for. Bestemmelserne i § 389, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse. 
Stk. 3. Domme, hvorved retten afviser sagen, fordi den ikke er indbragt for rette dom- 
stol 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 kæ- 
ren vedrører spørgsmål af principiel karakter. Ansøgning om kæretilladelse skal indgi- 
ves til nævnet inden 2 uger efter, at afgørelsen er truffet. Procesbevillingsnævnet kan 



 

 
 
 

dog undtagelsesvis give tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 6 måne- 
der efter, at afgørelsen er truffet. 
[…] 

 
§ 453. En dom afsagt af familieretten i en sag, hvor en afgørelse truffet af Familierets- 
huset er indbragt for familieretten, kan kun ankes med Procesbevillingsnævnets tilla- 
delse. 
Stk. 2. Procesbevillingsnævnet kan give tilladelse til anke af en dom efter stk. 1, hvis 
sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Ansøgning om 
tilladelse skal indgives til nævnet inden 4 uger efter afsigelsen af dommen. Nævnet kan 
dog undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 1 år 
efter afsigelsen. 
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for kendelser, dog således at ansøg- 
ningsfristerne i stk. 2 er henholdsvis 2 uger og 6 måneder. 


