Vejledning – Opret appel
Du kan her se, hvordan du på domstolenes sagsportal (www.minretssag.dk) kan klage over en afgørelse ved at
oprette en appel.
I nogle tilfælde kan du først appellere en sag, hvis du har fået tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Ansøgninger
til Procesbevillingsnævnet skal ske ved almindelig post eller sikker mail/Digital Post i overensstemmelse med
vejledningen på Procesbevillingsnævnets hjemmeside.
OBS – genoptagelse
Hvis du er dømt som udeblevet, kan du søge om at få sagen genoptaget. Hvis du ønsker at søge om genoptagelse,
skal du IKKE oprette en appel. Du skal i stedet indsende et processkrift eller en meddelelse til retten på den
pågældende sag, der ønskes genoptaget.
Digitalt fritaget?
Hvis du er digitalt fritaget fra at bruge minretssag.dk, kan du i stedet finde blanketter og vejledninger her:
https://domstol.dk/selvbetjening/blanketter-og-vejledninger/digitalt-fritaget-i-civile-sager/.
Fase

Forklaring

Log på domstolenes
sagsportal

Du finder domstolenes sagsportal på
www.minretssag.dk. Du skal bruge Nem-Id
eller MitID til at logge ind.

Find sagen

På startsiden kan du se dine verserende
sager. Du kan få et bedre overblik over dine
sager ved at klikke på linket ”Sager” for at
se en oversigt.

Tast

Hvis sagen er afsluttet, kan du finde sagen
ved enten at
1. Søge efter sagsnummeret i
søgefeltet
eller
1. Tryk på ”Sager” på forsiden og
herefter på ”Filtrér”.
2. I feltet ”Status” vælges ”Afsluttet”
3. Tryk på ”Opdater” og find den
afsluttede sag, som du ønsker at
appellere i oversigten.
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Åbn sagen

Markér sagen og tryk på ”Åbn”.

Opret appel

Tryk på ”Opret appel”.

Få hjælp undervejs

Du kan ved tryk på ”?” få nærmere
vejledning om, hvad du skal gøre ved de
enkelte trin. Vejledningen åbner i en ny
fane i din browser.

Vælg appelform

Vælg mellem ”anke”, ”kære” eller ”særlig
anmodning” og tryk ”Fortsæt”.
Generelt kan dommens resultat ankes, mens
beslutninger og kendelser kan kæres.
I nogle tilfælde kan du først appellere en
sag, hvis du har fået tilladelse fra
Procesbevillingsnævnet.

OBS: Genoptagelse

OBS: du kan ikke anke en udeblivelsesdom,
men du kan anmode om, at sagen
genoptages. Her skal du IKKE oprette en
appel.

Udfyld trinene

Afhængig af dit valg vil du nu blive ført
igennem en række trin, der skal udfyldes.
Alle trin skal udfyldes med afsæt i
appelsagen.

Vejledning – Opret appel – opdateret den 7. juni 2022

Version 3

Gem undervejs

Hvis du ikke ønsker at indlevere appelsagen
med det samme, kan handlingen gemmes
og genoptages senere.
Tryk på ”Gem og luk”.
Herefter kan du finde kladden på din
forside på minretssag.dk under ”Kladder –
Slettes efter 60 dage” (øverst højre hjørne).
Kladden gemmes i 60 dage.
OBS: Vær opmærksom på eventuelle
appelfrister.

Oversigt/Indlevér

Ved oversigten bedes du kontrollere, at de
indtastede oplysninger er korrekte.

Foretag ændringer

Hvis du har behov for at foretage
ændringer, trykker du blot på det relevante
trin, foretager ændringen og trykker
”Fortsæt”.

Vis udkast

Vælg ”Vis udkast”, hvis du ønsker at se
ankestævningen/kæreskriftet/anmodningen.

Indlevér appelsagen

Tryk på ”Indlevér”, hvis alle oplysninger er
rigtige.
OBS: Appelsagen er først indleveret, når
alle oplysninger er udfyldt og når der er
trykket på ”Indlevér”.
Modparten får adgang til appelsagen, så
snart den er blevet indleveret.

Kvittering og betaling

Appelsagen er nu oprettet som en ny sag på
minretssag.dk med et nyt sagsnr.
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Du kan se appelsagens sagsnummer her
samt downloade en kvittering for
indleveringen.
Kvitteringen gemmes også automatisk på
sagen.
Fortsæt til betaling

Fortsæt til betaling for at betale om
indlevering af appelsagen.
Du kan i stedet vælge at afslutte ved tryk på
”Afslut” uden at betale og i stedet betale på
et senere tidspunkt, fx hvis du skal betale
flere retsafgifter samme dag. Du finder de
ubetalte retsafgifter i din sagsoversigt.
Hvis du ikke betaler inden fristens udløb,
kan retten afvise sagen.
Online betaling vil sikre, at din sag
behandles så hurtigt som muligt.
Fortsæt til online betaling.
Gennemfør betaling.

Efter indlevering

Efter indlevering af appelsagen, bliver
sagen synlig for den byret, hvis afgørelse
appelleres.
Herefter vil byretten sørge for at overføre
sagen til landsretten, der vil tage sig af den
videre sagsbehandling.
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