
ØSTRE LANDSRET
RETSBOG

Den 25. juni 2019 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen i København.

Landsdommerne Ulla Langholz, Olaf Tingleff og Carsten Kristian Vollmer be-
handlede sagen.

Sag BS-22598/2019-OLR.
(5. afdeling)

F
(advokat Michael Nauman)

mod

M
(advokat Anders Christian Brøndtved)

Retten i Nykøbing Falster har ved dom af 16. april 2019 (familierettens sag BS-
16084/2019-NYK) stadfæstet Statsforvaltningens afgørelse af 25. januar 2019 
om, at F's samvær med B, født den ... 2016, ophæves.

F har den 19. maj 2019 ansøgt om tilladelse til at anke nævnte dom efter 
ankefristens udløb, jf. herved retsplejelovens § 372, stk. 2, 5. pkt.

F har forud herfor ansøgt Procesbevillingsnævnet om anketilla-delse, men er af 
Procesbevillingsnævnet den 16. maj 2019 blevet henvist til at anke direkte til 
landsretten.

Indstævnte, M, har ikke udtalt sig i anledning af anmodningen.

Landsretten afsagde følgende
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K E N D E L S E

Byrettens dom er afsagt af familieretten i medfør af reglerne i det nyaffattede 
kapitel 42 i retsplejeloven, der bl.a. indeholder en bestemmelse om ankebe-
grænsning, jf. § 453, stk. 1. Det følger af denne bestemmelse, at en dom afsagt af 
familieretten i en sag, hvor en afgørelse truffet af Familieretshuset er indbragt 
for familieretten, kun kan ankes med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Spørgsmålet er herefter, om den foreliggende dom frit kan ankes til landsretten, 
og om landsretten i givet fald kan tillade anke efter ankefristens udløb efter 
retsplejelovens § 372, stk. 2, 5. pkt.

Retsgrundlag
De nye regler i retsplejelovens kapitel 42 er indsat ved lov nr. 1711 af 27. decem-
ber 2018 § 15, nr. 15, der trådte i kraft den 1. april 2019.

Af forarbejderne til bestemmelsen i retsplejelovens § 453, stk. 1, (lovforslag nr. 
L 91 af 7. november 2018, de specielle bemærkninger til lovforslagets § 15, 
nr. 14) fremgår bl.a.:

”Efter § 39 i forslaget til Familieretshuset kan en afgørelse truffet af Fa-
milieretshuset efter anmodning fra en part indbringes for familieretten 
til prøvelse.

Efter § 368 i retsplejeloven kan byretsdomme som udgangspunkt ankes 
til landsretten. …

Retsplejeloven indeholder visse generelle anke- og kærebegrænsninger.

Angår en sag et krav, der efter påstanden har en økonomisk værdi af 
højst 20.000 kr., kan dommen efter § 368, stk. 1, 2. pkt., kun ankes med 
Procesbevillingsnævnets tilladelse. Efter bestemmelsens stk. 2 kan Pro-
cesbevillingsnævnet 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 fire uger efter dommens afsigelse. Nævnet kan dog und-
tagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men in-
den 1 år efter afsigelsen.

Endvidere kan landsretten i medfør af § 368 a i retsplejeloven 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 landsret-
ten. Landsretten kan dog ikke afvise en sag, som er indbragt efter tilla-
delse fra Procesbevillingsnævnet.

…



3

Det foreslås med § 453, stk. 1, i retsplejeloven, at en dom afsagt af fami-
lieretten i en sag, hvor en afgørelse truffet af Familieretshuset er ind-
bragt for familieretten til prøvelse, kun kan ankes med Procesbevil-
lingsnævnets tilladelse. Den frie ankeadgang i § 368 i retsplejeloven 
gælder således ikke for de omhandlede domme.

Det bemærkes, at de ovennævnte appelbegrænsninger i den civile rets-
pleje ikke er fraveget i den foreslåede bestemmelse, og disse appelbe-
grænsninger gælder således sammen med den foreslåede bestemmelse i 
§ 453, stk. 1, for domme afsagt af familieretten i sager omfattet af det fo-
reslåede kapitel 42 i retsplejeloven.

…

Begrundelsen for den foreslåede appelbegrænsning er, at de omhandle-
de afgørelser vedrører prøvelse af en afgørelse truffet af Familieretshu-
set. Da sagen inden indbringelsen for familieretten har været undergi-
vet behandling af en administrativ myndighed, bør der ikke være fri 
adgang til at få familierettens afgørelse om prøvelsen af Familieretshu-
sets afgørelse indbragt for landsretten.

Det bemærkes, at den foreslåede appelbegrænsning ikke afskærer en 
part fra adgangen til domstolsprøvelse efter § 63 i grundloven.”

Ovennævnte lov nr. 1711 af 27. december 2018 indeholder i § 42, stk. 1, følgende 
overgangsbestemmelse:

”De ændringer af retsplejeloven, der følger af denne lovs § 15, nr. 1 og 
7-19, og de ændringer af lov om retsafgifter, der følger af denne lovs
§ 16, finder ikke anvendelse for sager, som er indbragt for retten før
lovens ikrafttræden. For sådanne sager finder de hidtil gældende regler
anvendelse.”

Af forarbejderne hertil (lovforslag nr. 91 af 7. november 2018, de specielle be-
mærkninger) fremgår bl.a.:

”§ 42 indeholder overgangsbestemmelser for domstolenes behandling 
af familieretlige sager og for de foreslåede ændringer vedrørende Pro-
cesbevillingsnævnet.

Med stk. 1 foreslås det, at de ændringer af retsplejeloven, der følger af 
lovforslagets § 15, nr. 1 og 6-18, og de ændringer af retsafgiftsloven, der 
følger af lovforslagets § 16, ikke finder anvendelse for sager, som er ind-
bragt for retten før lovens ikrafttræden. Sådanne sager behandles efter 
de hidtil gældende regler.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indebærer, at de regler i retspleje-
loven og retsafgiftsloven, der følger af lovforslagets § 15, nr. 1 og 6-18, 
og § 16, for det første finder anvendelse for de sager, som Familierets-
huset fra og med den 1. april [2019] indbringer for familieretten.

https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20141252?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20141252?src=document
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For det andet finder de nævnte regler i retsplejeloven og retsafgiftslo-
ven anvendelse for sager vedrørende klager over Statsforvaltningens af-
gørelser i familieretlige sager, som er omfattede af § 2, nr. 1-11, i forsla-
get til Familieretshusloven, og som ved lovens ikrafttræden er under 
behandling af Ankestyrelsen. Disse sager oversender Ankestyrelsen 
ved lovens ikrafttræden til familieretten til videre behandling. Der hen-
vises til § 47, stk. 5, i forslaget til Familieretshusloven, hvorefter klage 
over Statsforvaltningens afgørelse i en sag omfattet af § 2, nr. 1-11, som 
ved lovens ikrafttræden er under behandling af Ankestyrelsen, færdig-
behandles af familieretten.

Begrundelsen for den foreslåede bestemmelse i stk. 1 er, at de foreslåe-
de ændringer af retsplejeloven og retsafgiftsloven er rettet mod sager, 
som Familieretshuset efter forslaget til Familieretshusloven indbringer 
for familieretten fra og med den 1. april 2019. De foreslåede regler kan 
derfor ikke finde anvendelse for retssager, der verserer ved lovens 
ikrafttræden den 1. april 2019.”

Den omtalte overgangsbestemmelse i § 47 i lov nr. 1702 af 27. december 2018 
om Familieretshuset, der trådte i kraft den 1. april 2019, er sålydende:

”§ 47
Sager omfattet af § 2, som Statsforvaltningen ved lovens ikrafttræden 
ikke har færdigbehandlet, færdigbehandles af Familieretshuset eller fa-
milieretten efter reglerne i denne lov, jf. dog stk. 2. …

Stk. 2.
…

Stk. 3.
Klage over en afgørelse truffet af Statsforvaltningen inden lovens ikraft-
træden i en sag omfattet af § 2, nr. 1-11, indgives til Familieretshuset. 
Familieretshuset behandler klagen som en anmodning om at indbringe 
afgørelsen for familieretten. Det samme gælder for klager, som er indgi-
vet til Statsforvaltningen inden lovens ikrafttræden, men som Statsfor-
valtningen ved lovens ikrafttræden ikke har videresendt til Ankestyrel-
sen. §§ 39 og 40, § 41, stk. 2-6, og kapitel 13 finder tilsvarende anvendel-
se for sådanne klager.

Stk.4.
…

Stk. 5.
Klage over Statsforvaltningens afgørelse i en sag omfattet af § 2, nr. 1-
11, som ved lovens ikrafttræden er under behandling af Ankestyrelsen, 
færdigbehandles af familieretten.

Stk. 6.
…”

https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20141252?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20141252?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20141252?src=document
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I den omtalte § 2 opregnes en række love og bestemmelser m.v. – herunder for-
ældreansvarsloven (§ 2, nr. 1) – efter hvilke Familieretshuset behandler sager ef-
ter lov om Familieretshuset.

Af forarbejderne til den nævnte overgangsbestemmelse i lovens § 47 (lovforslag 
nr. 90 af 7. november 2018, de specielle bemærkninger) fremgår:

”Det foreslås med § 47, stk. 1, at sager efter de love, der er nævnt i den 
foreslåede bestemmelse i § 2, der er under behandling i Statsforvaltnin-
gen på tidspunktet for lovens ikrafttræden, færdigbehandles af Familie-
retshuset eller familieretten efter reglerne i denne lov.

…

Med bestemmelserne i § 47, stk. 3, 1. og 2. pkt., foreslås det, at klage over 
en afgørelse truffet af Statsforvaltningen inden lovens ikrafttræden i en 
sag omfattet af § 2, nr. 1-11, indgives til Familieretshuset. Familieretshu-
set behandler klagen som en anmodning om at indbringe afgørelsen for 
familieretten til prøvelse. Det foreslås videre med stk. 3, 3. pkt., at 
2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på klage, som er indgivet til Stats-
forvaltningen inden lovens ikrafttræden, men som Statsforvaltningen
ved lovens ikrafttræden ikke har videresendt til Ankestyrelsen.

…

Endelig foreslås det med stk. 3, 4. pkt., at lovforslagets §§ 39 og 40, § 41, 
stk. 2-6, og kapitel 13 om domstolsprøvelse og om indbringelse af sager 
for familieretten finder tilsvarende anvendelse på klager efter stk. 3, 
1. og 3. pkt.

Den tilsvarende anvendelse af de foreslåede bestemmelser i § 39 bety-
der, at Statsforvaltningens afgørelse indbringes for familieretten til prø-
velse, medmindre der er tale om en afgørelse, der er omfattet af de fore-
slåede bestemmelser i § 40. Det følger endvidere af § 39, at det er Fami-
lieretshuset, der indbringer afgørelsen for familieretten, og at indbrin-
gelsen sker efter bestemmelserne i lovforslagets kapitel 13.

…

Der foreslås med bestemmelsen i § 47, stk. 5, at klage over Statsforvalt-
ningens afgørelse i en sag omfattet af de i lovforslagets § 2, nr. 1-11, 
nævnte love m.v., som ved lovens ikrafttræden er under behandling af 
Ankestyrelsen, færdigbehandles af familieretten.

Bestemmelsen medfører, at Ankestyrelsen ved lovens ikrafttræden skal 
sende klagesager, der er under behandling, og som er omfattede af den 
foreslåede bestemmelse i § 47, stk. 5, til familieretten. Sagens akter skal 
medsendes, jf. lovforslagets § 42.

…”
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Ad admittering af anken
Retsplejelovens § 453, stk. 1, angår afgørelser ”truffet af Familieretshuset”.

Henset til overgangsbestemmelserne i § 42 i lov nr. 1711 af 27. december 2018 
og § 47 i lov nr. 1702 af 27. december 2018 og forarbejderne hertil – hvorefter de 
nye regler i retsplejeloven finder anvendelse bl.a. for sager, som Familieretshu-
set fra og med den 1. april 2019 indbringer for familieretten, og for sager vedrø-
rende klager over Statsforvaltningens afgørelser, som den 1. april 2019 var un-
der behandling af Ankestyrelsen – finder landsretten, at ankebegrænsningen ef-
ter retsplejelovens § 453, stk. 1, også skal anvendes i forhold til familierettens 
domme vedrørende afgørelser om samvær truffet af Statsforvaltningen.

Denne forståelse af bestemmelsen i retsplejelovens § 453, stk. 1, stemmer også 
bedst med begrundelsen for ankebegrænsningen, jf. de citerede lovforabejder.

Idet det herefter følger af retsplejelovens § 453, stk. 1, at landsretten i denne sag 
ikke kan træffe afgørelse efter retsplejelovens § 372, stk. 2, 5. pkt., vedrørende 
spørgsmålet om tilladelse til anke, afvises F's anmodning.

T H I  B E S T E M M E S  :

F's anmodning om anketilladelse afvises.

Ingen af sagens parter skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Sagen sluttet.
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