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Om prøvelsen ved anden instans  

– efterprøvelse eller omprøvelse 
 

Professor Sigurður Tómas Magnússon, Island 

 

 

Det må anses for at være et af de vigtigste krav der kan stilles til en god rettergang i 

et moderne samfund, at der er mulighed for at få retsafgørelser af dommere ved første 

instans prøvet ved en højere instans. For at sikre forudsigelighed i domstolenes 

konklusioner og koordinering skal der også i hvert enkelt land være en domstol der 

afsiger endelige og præcedensgivende domme i nøglesager. Artiklen forsøger at 

belyse emnet hvilke krav det er rimeligt at stille til en anden instans i et moderne 

retssystem, og hvorledes man kan finde den gyldne middelvej mellem kvalitet og 

effektivitet. Den forsøger at til en vis grad at belyse situationen, opgaverne for 

domstole ved anden instans i Danmark, Island, Norge og Sverige og deres samspil 

med de andre instanser. Endvidere forsøger den at finde svar på hvad der bør være 

opgaverne for domstole ved anden instans, hvorledes de opgaver skal afgrænses 

nærmere, og hvilke krav der bør stilles til sagsbehandlingen ved anden instans, og 

hvad der skal prøves der. 

 

1 Indledning 

Siden Island fik selvstændighed i 1918, har landet haft et retssystem med to instanser. 

Der er imidlertid med jævne mellemrum fremkommet ideer om at tilføje en tredje 

instans som det er almindeligt i alle andre europæiske lande. Alle de vigtigste 

sammenslutninger af jurister i Island har nu i fællesskab fremsat krav om at der 

oprettes en ny anden instans så hurtigt som muligt. 

For den lovgivende magt i Island ligger således nu den opgave at udforme 

opbygningen af en ny anden instans og en lovramme omkring sagsbehandlingen ved 

den nye instans. Man bør her tænke på at det i et så lille samfund som det islandske er 

nødvendigt at være tilbageholdende med offentlige udgifter, og derfor må der lægges 

stor vægt på effektivitet og besparelse. 

Ved revision af lovgivning om domstole og retspleje i Island har man altid 

set på forholdene hos vores naboer i de andre nordiske lande. I det følgende gøres der 

et forsøg på ud fra et islandsk synspunkt at se og sammenligne ordninger og 

sagsbehandling ved domstole på anden instans i Danmark, Island, Norge og Sverige 

med henblik på at nærme sig et svar på spørgsmålet om hvorledes man bedst 

udformer en revision af retsplejen ved anden instans. Finland bedes undskylde at 

sammenligningen ikke også omfatter domstole der, men hovedskylden for det ligger i 

sprogproblemer. 
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2 En sammenligning af nogle forhold ved retssystemerne i Danmark, 

Island, Norge og Sverige 

Det er yderst vanskeligt at sammenligne retssystemer og især restpraksis fra land til 

land ud fra læsning af love og teoretiske skrifter og korte besøg eftersom hvert enkelt 

system har sit eget særpræg der tit har en lang historie, bestemt af ydre forhold, 

forfatningslove og anden lovgivning.
1
 En sådan sammenligning må derfor på visse 

steder at være ufuldstændig og ligefrem forkert.
2
 Derfor bør man huske på at 

sammenligningen i denne artikel udgår fra en islandsk synsvinkel.  

De forhold der tages specielt til behandling, er udgifterne til retssystemerne i 

de fire lande, antallet af domstole ved anden instans, antal dommere, antal ansatte, 

lægdommeres, derunder sagkyndige meddommeres, deltagelse i retsforhandlingerne, 

antal sager, og hvorvidt anden instans er første instans i visse sager. 

 

2.1 Udgifter til retssystemerne 

 

Over hele Europa har man i de seneste år på forskellig måde forsøgt at reagere på den 

større mængde sager og de voksende udgifter ved anden retsinstans.
3
 Ved ændringer 

af retsplejelovene i Danmark, Norge og Sverige i begyndelsen af 2000-tallet har man i 

stigende grad set på effektivitet og besparelse i domstolenes drift, fx med ændringer af 

adgangen til anden instans og reglerne for domsforhandlinger der. Tit får man hvad 

man har betalt for, og derfor må man passe på at retsplejeregler med henblik på 

besparelser ikke går ud over en retfærdig sagsbehandling og kvaliteten af 

retskendelserne. I denne forbindelse er det nyttigt at sammenligne omkostningerne 

ved driften af retssystemerne i Danmark, Island, Norge og Sverige. Tallene tages fra 

årsberetningerne fra domstolene i de respektive lande for 2009.
4
 Tallene fra Island er 

taget fra Islands finanslov. Valutakurserne på DKK, ISK, NKR og SKR tages fra den 

31. december 2009.
5
 Med i tallene er udgifter til lægdommere og udgifter til driften af 

forvaltningsinstitutioner under domstolene men ikke udgifter til fri proces og salærer 

til forsvarere i straffesager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Jf. her behandlingen i Per Hinrik Lindblom: Progressiv process, 2000, s. 87-145. 

2
 Jf. Anna Nylund: Tillgången till den andra instansen i tvistemål, 2006, s. 30-31. 

3
 Jf. Anna Nylund: Tillgången till den andra instansen i tvistemål, 2006, s. 1. 

4
 Jf. oplysninger fra de nordiske domstoles webstedr (alle websteder besøgt den 10.2. 2011): 

www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Aarsrapporter/Aarsrapport%202009/978-87-

92551-09-2.pdf, 

www.domstol.no/upload/DA/Internett/da.no/Publikasjoner/Årsmelding/Aarsmelding%20for%20domst

olene%202009.pdf, /www.domstol.se/Publikationer/Arsredovisning/ÅR_202009_webb.pdf. 
5
 Oplysninger om kurserne på DKK, NKR og SKR i forhold til ISK den 31.12.2009 fra Islands 

Nationalbanks: www.sedlabanki.is/?PageID=7 (besøgt den 4.2.2011). 

http://www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Aarsrapporter/Aarsrapport%202009/978-87-92551-09-2.pdf
http://www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Aarsrapporter/Aarsrapport%202009/978-87-92551-09-2.pdf
http://www.domstol.no/upload/DA/Internett/da.no/Publikasjoner/Årsmelding/Aarsmelding%20for%20domstolene%202009.pdf
http://www.domstol.no/upload/DA/Internett/da.no/Publikasjoner/Årsmelding/Aarsmelding%20for%20domstolene%202009.pdf
http://www.domstol.se/Publikationer/Arsredovisning/ÅR_202009_webb.pdf
http://www.sedlabanki.is/?PageID=7
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Tabel 1. Sammenligning af udgifter til retssystemerne 

  

Indbygger-

tal6 

31.12.2009 

Udgifter i 

mill. 

Kurs ISK 

31.12.2009 

Udgifter i 

mill. ISK 

Udgifter i 

mill. SKR 

Udgifter i 

mill. SKR 

per 100.000 

Udgifter 

per sag per 

dag  

i SKR 

Danmar

k 5.534.738 1.841 24,243 44.631 2.541 45,9 8.905 

Island 317.639 1.217 1 1.217 69 21,8 2.290 

Norge  4.858.199 1.811 21,736 39.364 2.241 46,1 25.692 

Sverige 9.340.682 4.820 17,566 84.668 4.820 51,6 15.532 

 

Sammenligningen viser at selv om retssystemerne er meget forskellige i opbygning, er 

udgifterne til dem forholdsvis meget de samme per 100.000 indbyggere. 

Forvaltningsdomstolene i Sverige er formentlig den vigtigste grund til at det svenske 

retssystem er det dyreste. I de andre nordiske lande behandler forvaltningsnævn en 

lang række af de sager som de svenske forvaltningsdomstole får til behandling. 

Udgifterne til disse nævn medregnes ikke som udgifter til retssystemet selv om ud-

gifterne for staten kan være større. De lave udgifter til domstolene i Island forklares 

især ved at der kun er to retsinstanser, at der er ringe deltagelse af lægdommere, og 

især af den islandske krones svage stilling efter krakket i 2008. Det er bemærkelses-

værdigt hvor økonomisk det danske retssystem tilsyneladende er. 

De høje udgifter per sag i Norge er formentlig bestemt af at inkassosager og 

andre simple civile sager behandles i forliksrådene der findes i samtlige kommuner. 

De består af tre lægdommere og behandler ca. 250.000 sager per år. De er i praksis 

første instans i civile sager, og deres slutninger kan danne grundlag for foged-

forretninger. Sager fra forliksrådene kan appelleres til domstolene.
7
 Det havde været 

rimeligt at lægge udgifterne til forliksrådene til udgifterne til domstole i Norge, men 

det er ikke lykkedes at indhente de oplysninger.  

 

2.2 Antal sager i hvert land 

 

I tabel 2 nedenfor ses oplysninger om antallet af indkomne retssager ved første og 

anden instans og antallet af pådømte sager ved højeste instans. Ligeledes ses 

oplysninger om antal sager per 100.000 indbyggere. I femte kolonne ses oplysninger 

om hvor høj en andel sager der kommer til behandling ved anden instans af sagerne 

der kommer til behandling ved første instans. Kolonne 9 og 10 giver oplysninger om 

andelen af sager der pådømmes ved højeste instans i forhold til indkomne sager ved 

de andre instanser. Tallene er hentet fra domstolenes årsberetninger for 2009.
8
 

Indbyggertallene er hentet fra landenes statistikker.
9
 Tallene omfatter ikke antallet af 

sager ved forliksrådene i Norge, og heller ikke tal fra de norske jordskifteretter. 

                                                 
6
 Oplysninger om indbyggertallet i Island er fra Hagstofu Íslands websted: www.hagstofa.is. Oplys-

ninger om indbyggertallet i Danmark er fra Danmarks Statistiks websted www.dst.dk. Oplysninger om 

indbyggertallet i Norge er fra Statistisk sentalbyrås websted: www.ssb.no. Oplysninger om 

indbyggertallet i Sverige er fra Statitiska centralbyråns websted: www.scb.se. (Alle websteder er besøgt 

den 4.2.2011.) 
7
 Se forliksrådenes websted: http://www.forliksradet.no/index.php?page_id=14 (besøgt den 

11.01.2011). 
8
 Se fodnote 4. 

9
 Se fodnote 6. 

http://www.hagstofa.is/
http://www.dst.dk/
http://www.ssb.no/
http://www.scb.se/
http://www.forliksradet.no/index.php?page_id=14
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Konkurssager og dødsbossager er medtaget i tallene for alle landene men ikke 

fogedretssager. Man bør huske på at tallene om indkomne sager ved anden og tredje 

instans ikke omfatter de sager hvor der ikke er givet tilladelse til appel. Denne metode 

er anvendt for at gøre tallene kommensurable idet Procesbevillingsnævnet i Danmark 

der behandler appelbevillinger, hører under Domstolsstyrelsen. 

 

Tabel 2. En sammenligning af antallet af retssager i 2009 efter instanser  
 1. instans indkomne 

sager 

2. instans indkomne sager Pådømte sager ved øverste instans 

Land Antal Per 
100.000 

indbygg. 

Antal 2.ins/ 
1.ins 

(%) 

Per 
100.000 

indbygg. 

Ikke 
bevilget 

Antal 3.ins/ 
2.ins 

(%) 

3.ins/ 
1.ins 

(%) 

Per 
100.000 

indbygg. 

Ikke 
bevilget 

Danmark 285.321 5.155 5.793 2,0 105 128 366 6,3 0,13 6,6 602 

Island 30.248 9.523 782 2,6 246 42 654 83,6 2,16 205,9 42 

Norge  87.221 1.795 7.878 9,0 162 2.215 137 1,7 0,16 2,8 2.016 

Sverige 310.322 3.322 46.605 15,0 499 11.121 2.122 4,5 0,68 22,7 13.911 

 

Det er bemærkelsesværdigt at der relativt er betydelig færre sager der bliver appelleret 

fra første instans til anden instans i Danmark og Island end i Norge og Sverige. Den 

lave andel i Island forklares formentlig ved mængden af inkassosager der ender med 

en udeblivelsesdom, og den høje andel i Norge med at de simpleste sager allerede er 

afgjort ved forligsrådene. Antallet af indkomne sager ved anden instans i forhold til 

indbyggertallet er højest i Sverige, og der er også mange i Island, og lavest i 

Danmark. 

 

2.3 En sammenligning af antal domstole, dommere og andet personale ved anden 

instans 

 

I tabel 3 nedenfor sammenlignes antallet af domstole, årsværk og juridiske dommere 

ved anden instans, og desuden antal indkomne sager per dommer og antallet af sager 

som hver enkelt dommer i gennemsnit skulle medvirke til at behandle i 2009. 

Oplysningerne i tabellen er hentet fra domstolenes hjemmesider i de nordiske lande.
10

 

 

Tabel 3. Antal domstole, årsværk og sager per juridisk dommer 

 

Antal 

domstole 

Antal 

årsværk 

Antal 

dommere 

Indkomne 

sager 

Sager per 

årsværk 

Sager per 

dommer 

Sager som 

hver dommer 

deltager i 

Danmark 2 254 12011 5.793 23 48 145 

Island 1 20 9 782 39 87 304 

Norge  6 260 157 7.878 30 50 151 

Sverige12 10 1.250 320 46.605 37 146 437 

 

                                                 
10

 Se fodnote 6. Oplysningerne fra Sverige er dog hentet fra Østre og Vestre Landsrets årsberetninger 

for 2009. 
11

 Antal dommere ved anden instans i Danmark medtager 22 konstituerede dommere. 
12

 I Sverige findes der to anden instanser, dels de almene domstole, hovrätterna hvoraf der er 6 med 700 

ansatte hvoraf 180 dommere, og dels forvaltningsdomstolene, kammarrätterna hvoraf der er 4 med 700 

ansatte hvoraf 140 dommere. 
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Det store antal sager per dommer ved anden instans giver anledning til bekymring, og 

et stort pres på en domstol med flere dommere kan føre til at sagerne rent faktisk kun 

pådømmes af én dommer selv om der sidder flere. Det er påfaldende hvor få dommere 

der er i Sverige ved anden instans i forhold til antallet af sager, 146 indkomne sager 

per dommer over for 48-87 i de andre lande. Forholdene bliver imidlertid betragtelig 

mere lige hvis de indkomne sager fordeles på antal årsværk idet antallet af sager per 

årsværk er mindst i Danmark, 23, 30 i Norge, 37 i Sverige og højest i Island, 39. 

 

2.4 Antal dommere ved hver sag og rettens sammensætning ved anden instans 

 

I alle fire lande pådømmes sager normalt af tre juridiske dommere ved anden instans. 

I civile sager sidder der desuden to lægdommere med i familieretslige sager. I 

straffesager hvor der ikke er uenighed om anklagedes skyld og når der ikke er høj 

straf for lovovertrædelsen, sidder der desuden lægdommere sammen med de juridiske, 

undtagen i Island.
13

 Desuden findes der i Danmark og Norge nævninge ved siden af 

de juridiske dommere i sager der drejer sig om lovovertrædelser med høj straf hvis 

skylden benægtes.
14

 Nævningenes opgave i disse to lande er imidlertid langt fra den 

samme. Nævninger i straffesager spiller en langt vigtigere rolle i Norge end i de fleste 

andre europæiske lande.
15

 Der er store udgifter forbundet med deltagelsen af 

lægdommere i rettens arbejde. Der findes ikke nævninge i Island og heller ikke i 

Sverige bortset fra sager om trykke- og ytringsfrihed. 

Sagkyndige meddommere deltager i bedømmelsen hvor der er behov for 

sagkyndig viden i et vist omfang, i Danmark, Island og Norge. Det ser ud til at være 

mest almindeligt at bruge dem i Island, både i civile sager og straffesager, men kun 

ved første instans. I Norge deltager sagkyndige dommere kun i bedømmelsen ved 

anden instans hvis der har været sagkyndige dommere i bedømmelsen ved første 

instans. I Danmark deltager sagkyndige dommere i bestemte sagsområder ved første 

instans, og kun i straffesager vedrørende sejlads. Det er almindeligt at meddommere 

deltager i bedømmelsen i Sø- og Handelsretten. For nylig har man understreget 

lovhjemlen til at meddommere deltager i sager ved anden instans, men rent faktisk 

sker det sjældent. 

Anvendelsen af sagkyndige dommere både ved første og anden instans har 

som tidligere nævnt til formål at bidrage til et bedre udfald og dermed hæve kvaliteten 

af retskendelser hvor der er behov for sagkundskab for at afgøre en sag. Hvis det i 

øvrigt er nødvendigt at have sagkyndige dommere ved afgørelsen af en sag ved første 

instans, og der fortsat er bestridelse af det samme forhold ved anden instans, kan man 

hævde at det for at der kan finde en reel og troværdig efterprøvelse af udfaldet sted, er 

nødvendigt at sagkyndige dommere også deltager ved anden instans. Ellers kan man 

absolut betvivle at sagsbehandlingen ved anden instans bidrager til at opnå en bedre 

konklusion på det omstridte forhold af sagkyndig art. 

Sager i Island der pådømmes af sagkyndige dommere ved første instans 

pådømmes uden sagkyndige dommere for højesteret. Retten har i sådanne tilfælde 

givet tilladelse til fremlæggelse af nye vurderinger eller direkte anmodet om nye 

sagkyndige akter, og undertiden på grundlag af dem omstødt domme. Denne 

                                                 
13

 I Danmark hedder de domsmænd, i Norge meddommere i meddomsrett, i Sverige nämndemän. 
14

 I Danmark hedder de nævninge, i Norge meddommere i lagretten. 
15

 Jf. Jens Edvin A. Skoghøy: Fra jury til meddomsrett, Lov og ret 2009, nr. 07, s. 385-6. 
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sagsbehandling er på ingen måde troværdig, og Islands retspleje er blevet kritiseret af 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) for sagsbehandlingen i en sag af 

den art.
16

 

Deltagelsen af sagkyndige dommere i retssager er dog generelt omstridt. 

Således kan der fremkomme stort pres på dommeren om at tage sagkyndige dommere 

med i sager der drejer sig om små interesser, fordi parterne vil spare udgifter til syn og 

skøn. Man kan derfor hævde at anvendelse af sagkyndige dommere i sådanne sager er 

et misbrug af denne løsning idet der er fare for at de indtræder i vurderingsmændenes 

rolle og at forholdene der kræver sagkundskab, bliver løst i voteringslokalet uden at 

sagens parter får lejlighed til at tage stilling til og protestere mod de sagkyndige 

dommeres synspunkter.
17

 Der har været konfrontationer om disse synspunkter for 

landsretten i Danmark idet der var uenighed om hvorvidt sagkyndige dommere ifølge 

retsplejeloven, § 20, skulle deltage i bedømmelsen.
18

 

 

3 Nye ændringer i retsplejen i de nordiske lande 

Ved de seneste revisioner af retsplejelovene i Danmark, Norge og Sverige har man 

lagt stor vægt på effektivitet og på at sagsbehandlingen svarede til den enkelte sag. 

I § 1-1 (1) i den nugældende norske tvistelov
19

 der trådte i kraft den 1. januar 

2008, står der ordret følgende om formålet med loven: „Loven skal legge til rette for 

en rettferdig, forsvarlig, rask, effektiv og tillitskapende behandling av rettstvister 

gjennom offentlig rettergang for uavhengige og upartiske domstoler. Loven skal 

ivareta den enkeltes behov for å få håndhevet sine rettigheter og løst sine tvister og 

samfunnets behov for å få respektert og avklart rettsreglene.“ Videre står der i § 1-1 

(2) „For å oppnå formålene etter første led, skal... saksbehandlingen og kostnadene 

stå i et rimelig forhold til sakens betydning.“ I loven pålægges der dommerne pligt til 

at lede retsforhandlingerne aktivt, bl.a. ved at lægge en plan for retsforhandlingerne 

og afpasse udsættelser. Man har endog hævdet anvendelsen af ordet „forsvarlig“ i § 

1-1 og flere steder i loven ligefrem indebærer en renonce på krav om 

sagsbehandlingens kvalitet idet den ikke behøver at være god men blot forsvarlig.
20

 

Det kan nu nok betvivles. 

Overskriften til forslaget om en ny rättegångsbalk i Sverige der trådte i kraft 

den 1. november 2008, var: „En modernare rättegång.“ I indledningskapitlet fremgår 

det at hensigten med den er at skabe en moderne retspleje for de almene domstole der 

opfylder kravet om retssikkerhed, effektivitet og en adækvat sagsbehandling. Der 

                                                 
16

 Jf. EMD’s dom i sagen Sara Lind Eggertsdóttir mod Island af 5. juli 2007. Denne dom behandles i 

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen: Den civile retspleje, 2009, s. 66-68. 
17

 Se herom i Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen: Den civile retspleje, 

2009, s. 479. 
18

 Se Vestre Landsrets dom UfR 2008.16V hvor det afvises at sagkyndige meddommere deltager, og 

Østre Landsrets dom UfR 2008.566Ø hvor kravet fik medhold. Se endvidere UfR 1010.377V hvor 

retten kom til den konklusion „at entrepriseretlig fagkundskab skønnedes at være af betydning for 

sagen.“ 
19

 Lov 2005-06-17 nr. 90: Lov om mekling og rettergang i sivile tvister. 
20

 Se behandlingen i Anne Robberstad: Sivilprosess, 2009, s. 5 og 24-26. 
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lægges vægt på fleksibilitet så at det er muligt at tilpasse sagsbehandlingen til hvad 

der er adækvat i hver enkelt sag.
21

 

Ved ændringerne af den danske retsplejelov der trådte i kraft den 1. januar 

2007, skete der betydelige ændringer både af domstolsstrukturen og retsplejereglerne 

såvel i civile sager som straffesager.
22

 Hensigten med loven var bl.a. at modernisere 

retsplejereglerne og sikre en bedre udnyttelse af retssystemets resurser. Der blev 

indført regler der skulle bidrage til at dommerne tilrettelagde sagsbehandlingen bedre, 

og regler for at simplificere og billiggøre behandlingen af mindre sager.
23

 

 

4 Hvilke krav bør man stille til gode domstole ved anden instans? 

Her tages især tre forhold til behandling. For det første om de krav er opfyldt der 

rimeligvis må stilles til adgangen til domstolene ved anden instans, altså hvorvidt der 

er for mange begrænsninger i adgangen til efterprøvelsen; for det andet hvilke krav 

der bør stilles til efterprøvelsen ved anden instans; og for det tredje hvad der skal 

prøves ved anden instans. 

En af de grundlæggende forudsætninger for at der kan herske rimelig fred i et 

samfund, er at statsmagten giver folk muligheder for at løse tvister og enhver form for 

uenighed. En af forudsætningerne for at retssystemet kan tjene dette formål, er at der 

hersker tillid i samfundet til dets institutioner. I bedste fald skal domstolene således 

kunne tjene hele samfundet og være den første mulighed for dem der ønsker deres ret 

eller andres pligt bekræftet, eller vil afgøre tvister. 

Efter at indflydelsen fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

(EMK) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i de sidste to årtier er 

begyndt at gøre sig mere gældende, må man sige at de samme principper er kommet 

til at dominere i de nordiske landes retspleje. Disse principper har forskellig vægt 

indbyrdes, og der lægges forskellig grad af vægt på hver enkelt af dem i de respektive 

lande. De fleste af dem vedrører både civil retspleje og strafferetspleje, men enkelte 

vedrører kun det ene af de to områder. Desuden dækker mange af dem ind over 

hinanden, enten til understregning eller begrænsning af respektivt gyldighedsområde 

og virkning. I lovgivningen og retspraksis er det derfor tit nødvendigt at danse 

linedans og sørge for at der hersker balance mellem virkningerne af principperne. 

 

4.1 Retten til at appellere en retsafgørelse fra første instans til en anden instans 

 

Det må helt sikkert regnes for et af de vigtigste krav der stilles til en god retspleje i det 

moderne samfund at der er mulighed for at få domme afsagt ved første instans prøvet 

ved en højere instans. Efterprøvning af domme har været en del af nordisk lov i 

mange århundreder. Således blev det indført i loven for Island kort efter år 1000 at 

                                                 
21

 Se Regeringens proposition 2004/05:131, fra websiden: 

www.regeringen.se/content/1/c6/04/12/75/1c13effa.pdf (besøgt 7.02.2011). 
22

 Domstolsreformen, ændringer af lov om rettens pleje nr. 538 af 08.06.2006. 
23

 Se en behandling af domstolsreformen på webstedet Danmarks Domstole: 

www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Rapporter/Status%20for%20implementering%2

0af%20domstolsreformen/kap07.htm#ft1_a. (besøgt 8.02.2011). 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/12/75/1c13effa.pdf
http://www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Rapporter/Status%20for%20implementering%20af%20domstolsreformen/kap07.htm#ft1_a
http://www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Rapporter/Status%20for%20implementering%20af%20domstolsreformen/kap07.htm#ft1_a
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man kunne appellere domme afsagt ved landsfjerdingsdomstolene til den såkaldte 

femteret på Altinget.
24

 

Der er stærke almene argumenter for at retsafgørelser ved første instans kan 

efterprøves. Retsafgørelser kan som andre menneskelige gerninger være ufuldkomne, 

og der kan ske fejl hos en enkelt dommer der pådømmer en sag ved første instans. 

Kontrol og tilsyn er incitamenter til omhu i praksis og skaber egalitet i domspraksis. 

Om retsafgørelser gælder det samme som om andre ting, at to ser bedre end én.
25

 

Alle de nordiske lande har på en eller anden måde implementeret bestem-

melserne i EMK. I tillægsprotokol 7 til EMK af 22. november 1984 findes i artikel 2 

den eneste bestemmelse i konventionen om appel af retsafgørelser. Den lyder således: 

 

”1. Enhver, der af en domstol er domfældt for en strafbar lovovertrædelse, 

har ret til at få skyldsspørgsmålet eller strafudmålingen prøvet ved en højere 

domstol. Udøvelsen af denne ret, herunder de betingelser hvorunder denne 

kan udøves, fastsættes ved lov.  

2. Der kan fraviges fra denne ret med hensyn til lovovertrædelser af mindre 

alvorlig art, således som fastsat ved lov, eller i tilfælde hvor en person i 

første instans er blevet stillet for den højeste domstol eller er blevet domfældt 

efter anke af en frifindende dom.” 

 

En tilsvarende bestemmelse findes i Den Internationale Konvention om Civile og 

Politiske Rettigheder fra 1966
26

 hvor der i artikel 14, stk. 5 står: ”Enhver, der er 

domfældt for en forbrydelse har ret til at få domfældelsen og fastsættelsen af 

retsfølgen prøvet af en højere domstol i overensstemmelse med loven.” 

Af bestemmelsens ordlyd kan man udlede at medlemslandene med lov kan 

fastsætte om retten til appel omfatter både efterprøvelse af skyldighedskendelsen og 

straffastsættelsen eller kun en af delene. EMD har tilsyneladende tolket tillæg 7, 

artikel 2 således at medlemslandene har betydelig frihed til at bestemme hvorledes 

efterprøvelsen af en dom skal fastsættes ved lov. Man har dog gjort det til en 

betingelse at retten ikke måtte indskrænkes i en sådan grad at den i praksis var meget 

lidt værd.
27

 Man har sat den betingelse at der skal være mulighed for at ansøge om 

appelret og at den ansøgning skal behandles materielt af den højere instans.
28

 
29

 

I Det Europæiske Ministerråds Rekommandation nr. R (95) 5
30

 ses hold-

ningen til appelmulighederne for retsafgørelser såvel i civile sager som straffesager 

klart i artikel 1: 

 

“a. In principle, it should be possible for any decision of a lower court (“first 

court”) to be subject to the control of a higher court (“second court”). 

                                                 
24

 Jf. Jón Steinar Gunnlaugsson: Um málskot í einkamálum, 2005, s. 11-12. 
25

 Jf. om dette Anna Nylund: Tillgången till den andra instansen i tvistemål, 2006, s. 4-5. 
26

 Denne FN-konvention blev ratificeret i Island den 28.8. 1979 men har ikke fået gyldighed som lov. 
27

 Jf. EMD’s kendelse af 29. juni 2000 i sagen Paulsen mod Danmark. 
28

 Jf. EMD’s kendelse af 18. januar 2000 i sagen Pesti og Frodl mod Østrig. 
29

 Jf. behandlingen af EMD’s retspraksis ud fra tillæg 7, artikel 2 i Eiríkur Tómasson: Mann-

réttindasáttmáli Evrópu, 2005, s. 263-65. 
30

 Council of Europe Recommendation No. R (95) 5 Of The Committee of Ministers to Member States 

Concerning the Introduction and Improvement of the Functioning of Appeal Systems and Procedures in 

Civil and Commercial Cases. 
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b. Should it be considered appropriate to make exceptions to this principle, 

any such exceptions should be founded in the law and should be consistent 

with general principles of justice.” 

 

Af denne rekommandation fremgår det bl.a. at man tager problemer i betragtning på 

grund af et voksende antal appeller og forlængelse af behandlingstiden ved 

appelinstansen. I overensstemmelse hermed foreslås i artikel 3 og 4 forskellige 

begrænsninger af appelretten for at forhindre misbrug af appelsystemet. 

Retten til at få en retsafgørelse efterprøvet ved en højere instans er pålagt 

visse begrænsninger alle steder. Disse begrænsninger har først og fremmest til hensigt 

at mindske presset på domstolene ved anden instans og at begrænse udgifterne. I det 

følgende behandles begrænsningerne i appel af domme til anden instans i Danmark, 

Island, Norge og Sverige, og de er i virkeligheden ganske kraftige, jf. det lave antal 

sager ved anden instans i forhold til første, se tabel 2 ovenfor (2-15%). 

 

4.1.1 Danmark 

 

Det er tilladt at appellere alle domme i civile sager afsagt af domstole ved første 

instans til landsretterne hvis sagen drejer sig om mere end 10.000 DKK, jf. den 

danske retsplejelov, § 368. Det er muligt at ansøge om appelret hos Procesbevillings-

nævnet
31

 hvis sagen drejer sig om mindre beløb, hvis sagen er af principiel karakter 

eller der i øvrigt gør sig særlige forhold gældende. Endvidere kan alle domme i Sø- og 

Handelsretten og domme der afsiges af landsretterne som første instans, appelleres til 

højesteret. 

Anklagemyndigheden har ret til at appellere en dom i en straffesag til 

landsretten hvis lovovertrædelsen straffes med en strengere straf end bøde eller 

konfiskation. Anklagede har ret til at appellere en dom i en straffesag til landsretten 

hvis straffen er strengere end 20 dagbøder eller en bøde på 3.000 DKK. Der kan 

ansøges om appelret hvis straffen er mindre, jf. den danske retsplejelov, § 903. Ifølge 

ovenstående er der yderst rummelig ret til appel til landsretten i Danmark. 

 

4.1.2 Island 

 

Domme der afsiges i civile sager ved herredsretterne, kan appelleres til højesteret hvis 

kravet eller sagens genstand er 648.482 ISK eller mere, jf. islandsk lov om civile 

sager nr. 91/1991, § 152, stk. 1 og 2. Højesteret kan imødekomme en ansøgning om 

appel selv om sagens genstand er mindre, jf. lov om civile sager, § 152, stk. 1, litra a-

c. 

Alle domme i straffesager ved herredsretten hvor anklagede kendes skyldig 

og idømmes fængsel eller en bøde der overstiger 648.482 ISK, kan appelleres. 

Anklagemyndigheden har ligeledes ret til at appellere alle frifindelsesdomme, jf. 

islandsk lov om straffesager nr. 88/2008, §§ 197 og 198. Der er yderst rummelig ret til 

appel til højesteret i civile sager og straffesager. 

                                                 
31

 Procesbevillingsnævnet hører under Domstolsstyrelsen og består af en højesteretsdommer som er 

formand, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en jurist med særlig videnskabelig 

uddannelse. www.domstol.dk/OM/ORGANISATION/Pages/Procesbevillingsn%c3%a6vnet.aspx 

(besøgt 7.02.2011). 

http://www.domstol.dk/OM/ORGANISATION/Pages/Procesbevillingsn%c3%a6vnet.aspx
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4.1.3 Norge 

 

Det er tilladt at anke
32

 domme afsagt ved første instans (tingsrettene) til anden instans 

(lagmannsrettene) hvis kravet eller sagens genstand anses for at overstige 125.000 

NKR. Lagmannsretten kan dog tillade appel selv om sagens genstand er mindre, og i 

så tilfælde skal man tage i betragtning anklagens karakter, sagspartens behov for 

efterprøvelse, og om der skønnes at være svage punkter i den afgørelse der ankes, 

eller sagsbehandlingen. Det er tilladt at afvise en anke selv om sagens genstand 

overstiger 125.000 NKR hvis lagmannsretten skønner det indlysende at en anke ikke 

vil føre til noget.
33

 Det er muligt at anke domme der afsiges ved første instans, direkte 

til højesteret med tilladelse fra højesteret hvis sagen drejer sig om et vigtigt forhold 

der har behov for en hurtig løsning, jf. tvisteloven, § 30-2. 

Der kræves samtykke fra lagmannsretten til anke af en dom i en straffesag 

hvis anklagemyndigheden ikke har krævet anke og anklagede ikke er idømt en 

strengere straf end bøde, konfiskation eller fratagelse af kørekortet. Samtykket skal 

kun gives hvis særlige forhold taler for det. Endvidere kan lagmannsretten afvise en 

ankebehandling bl.a. hvis retten skønner at anken ikke vil føre til noget. Denne 

begrænsning kaldes „siling“ og har til formål at standse håbløse anker inden 

omkostningerne stiger. I modsætning til afvisning af tilladelse til anke, udføres siling 

af dommerne der har fået sagen til behandling.
34

 Retten kan også afvise en anke fra 

anklagemyndigheden der ikke er til gunst for anklagede, hvis retten mener at en anke 

har ringe betydning, eller der af andre grunde ikke er anledning til at tage anken til 

behandling. Retten kan dog kun afvise at tage en anke til behandling hvis 

lovovertrædelsen kan straffes med mere end 6 års fængsel, hvis sagen er anket af 

anklagemyndigheden og den ikke er til gunst for anklagede.
35

 

Det må siges at man i den norske straffeprosesslov er gået vel langt i retning 

af at begrænse antallet af ankesager der får fuld materiel behandling ved anden 

instans. 

 

4.1.4 Sverige 

 

Det følgende behandler kun appel af sager til hovrätterna. Den generelle regel er at 

der i civile sager skal appeltilladelse til at appellere en dom eller en kendelse fra første 

instans til anden instans, jf. rättergångsbalken nr. 1942:740, kap. 49, § 13. I 

straffesager er tilladelse til appel kun nødvendig hvis straffen kun er bøde eller 

dommen er frifindelse og anklagen gælder en lovovertrædelse der højst straffes med 

seks måneders fængsel, jf. rättergångsbalken, kap. 49, § 13. Der skal gives 

                                                 
32

 I Norge anvendes nu den samme betegnelse (anke) for at anke domme, kendelser og andre 

beslutninger ved en domstol til en højere instans, jf. den norske tvistelov, § 29-2. 
33

 Disse regler kom ind i den norske retsplejelov med lov nr. 76 2010-12-10. 
34

 En tilsvarende metode til at begrænse appeller til anden instans blev indført i finsk lov i 2003 

(sållning), men Finlands højesteret har haft visse ting at udsætte på udførelsen af denne lov. Metoden 

anses ikke for at passe så godt i Finland som i Norge idet hovedreglen er at sager procederes mundtligt 

ved anden instans i Norge, mens skriftlig procedure er betydelig mere almindelig i Finland, og dermed 

er hensigten med siling betydelig mere begrænset. Jf. Anna Nylund: Tillgången till den andra instansen 

i tvistemål, 2006, s. 276-77. 
35

 Jf. lov 1981-05-22 nr. 25, lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven), § 321. 
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appeltilladelse hvis der er grund til at drage den appellerede doms retfærdighed i tvivl, 

hvis det ikke er muligt at komme til en konklusion om retfærdigheden af udfaldet 

uden at tage appellen til behandling, det har præcedensgyldighed for retspraksis at 

dommen efterprøves, eller det af anden grund må anses for rimeligt at tillade appellen, 

jf. rättergångsbalken, kap. 49, § 14. 

 

4.1.5 Sammendrag 

 

Efter de ændringer i retsplejen der er sket i Danmark, Norge og Sverige i det første 

årti af vort århundrede, må man generelt sige at man groft taget er gået fra et system 

med tre instanser til et med to.
36

 Næsten alle sager begynder ved første instans, og 

hovedregelen er at retskendelser kan appelleres fra laveste instans til melleminstansen 

hvor de fleste sager slutter. Der er to slags begrænsninger for appel. Den mest 

almindelige begrænsning består i at der kræves en særlig appeltilladelse hvis sagens 

genstand anses for at være relativt ringe. Dette beløb er dog ganske højt i Norge, 

125.000 NKR. Der kræves altid appeltilladelse for at appellere civile sager til anden 

instans i Sverige. Mere sjælden er begrænsningen i norsk lovgivning hvor lagmanns-

rettsdommere der har fået en sag til behandling, kan afvise yderligere behandling af 

appellen, bl.a. hvis de mener at den ikke vil føre til noget resultat. Det ser ud til at 

være en kraftig forhindring, for lagmannsrettene har kun godkendt 38,1% af 

appellerne i straffesager i 2009. 

Der er fremkommet betydelig kritik i Norge af begrænsningerne for retten til 

appel, og især af hvor få appeller der kommer igennem siling.
37

 Denne kritik fik 

kraftig støtte af FN’s Menneskerettighedsråd den 17. juli 2008 i sagen A.K.H.A. mod 

Norge. Udfaldet af den sag var i store træk at lagmannsrettens afvisning af 

appeltilladelse på grundlag af straffeprosessloven, § 321, stk. 2 var i modstrid med 

Den Internationale Konvention om Civile og Politiske Rettigheder, art. 14, stk. 5
38

 

eftersom afvisningen skete uden begrundelse. I fortsættelse kom høyesterett i 

storkammar til den konklusion at en afvisning af appel på grundlag af straffe-

prosessloven, § 321, stk. 2 skulle begrundes.
39

 Den norske højesteretsdommer Jens 

Edvin A. Skoghøj har påpeget at det fremgår af dommen at kravene om begrundelse 

skulle udgå af karakteren af den enkelte sag og at begrundelsen skulle bære præg af at 

der havde fundet en reel prøvelse sted.
40

 

Angående dansk ret, så er det især bemærkelsesværdigt at ansøgninger om 

appelret til landsretterne tages til behandling i Procesbevillingsnævnet. Selv om dette 

nævn består af fem jurister, deraf tre dommere, og fungerer under Domstolsstyrelsen, 

er en afvisning af tilladelse til appel ikke behandlet af vedkommende appeldomstol 

                                                 
36

 Se Anne Robberstad: Sivilprosess, 2009, s. 22 og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse 

Højlund Christensen: Den Civile Retspleje, s. 386. 
37

 Jf. fx advokaterne John Christian Elden og Terje Sverdrup Mårs kritik: Stortinget svikter, 

Aftenposten 12. jan. 2011: www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3984478.ece (besøgt 

3.02.2011). 
38

 I artikel 14, stk. 5 står: „Enhver, der er domfældt for en forbrydelse har ret til at få domfældelsen og 

fastsættelsen af retsfølgen prøvet af en højere domstol i overensstemmelse med loven.“ 
39

 Rt. 2008, s. 1764. 
40

 Den norske højesteretsdommer Jens Edvin A. Skoghøjs forelæsning: „Den europeiske 

menneskerettskonvensjons betydning for behandling av sivile saker“, Nordisk procesmøde i Middelfart 

i Danmark 2008. (Ikke publiceret.) 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3984478.ece


Sigurður Tómas Magnússon 

190 

 

som det sker i de tre andre lande. Denne behandling kan derfor ikke anses for at 

indebære en genprøvning ved en højere instans men er simpelthen en indskrænkning 

af appelretten. Ved en umiddelbar betragtning ser det ikke ud til at denne ordning er i 

overensstemmelse med Det Europæiske Ministerråds Rekommandation nr. R (95) 5 

fra 1995. 

 

4.2 Hvilke krav bør der stilles til sagsbehandlingen ved anden instans? 

 

EMK indeholder ingen bestemmelser om retten til at appellere civile sager til en 

højere instans. Derimod har man været af den opfattelse af hvis en sag tages til 

behandling ved en højere instans, skal sagsbehandlingen der være i overensstemmelse 

med EMK art. 6, stk. 1.
41

 I praksis vil man som hovedregel stille mindst lige så store 

krav til sagsbehandlingen ved anden instans som ved første instans.
42

 Der skal derfor 

normalt gælde alle principperne for retspleje ved anden instans. Man har dog hævdet 

at sagsbehandlingen ved anden instans kan være bredere og mere fleksibel, fx 

angående kravet om mundtlig procedure.
43

 

Et af det mest betydningsfulde forhold ved behandlingen af retssager er 

bevisførelsen og bevisbedømmelsen, og dette gælder ikke mindst straffesager. Det er 

af overordentlig betydning at der udvises omhu med disse forhold i lovgivning og 

retspraksis. Der har udviklet sig visse principper om disse elementer i retsplejen som 

fx umiddelbarhedsprincippet. Endvidere har principperne om offentlighed og 

mundtlighed nær forbindelse til principperne om bevisførelsen og bevisbedømmelsen. 

Principperne der gælder i civil retspleje men ikke i strafferetspleje om bevisførelse og 

bevisbedømmelse som fx dispositionsprincippet og forhandlingsprincippet har også 

stor betydning i lovgivning og retspraksis. 

EMD har i en mængde domme tilkendegivet at det for en retfærdig retter-

gang i overensstemmelse med EMK, art. 6, stk. 1, er nødvendigt at bevisførelsen er 

umiddelbar.
44

 Princippet udtrykkes således i EMD’s dom i sagen Lindqvist mod 

Sverige: „All evidence must normally be produced in the presence of the accused in a 

public hearing with a view to adversarial arguments.“
45

 Dette princip anses for at 

gælde i nordisk retspleje og er på forskellig måde udtrykt i de nordiske retsplejelove.
46

 

Princippet om bevisumiddelbarhed er en del af umiddelbarhedsprincippet og 

indebærer at alle bevisligheder skal fremdrages under proceduren for de dommere der 

pådømmer sagen, således at vidnet, hvis en vidneforklaring skal danne grundlag for 

en bevisførelse i en straffesag, skal afgive forklaring for vedkommende ret under 

behandlingen af sagen. Princippet bidrager bl.a. til at bedømmelsen af vidners 

troværdighed og bevisvurdering af mundtlige forklaringer bliver mere præcise og 

korrekte.
47

 Dette princip har tilknytning til forskellige andre principper i retsplejen 

                                                 
41

 Se Anne Robberstad: Sivilprosess, 2009, s. 22. 
42

 Se Christian Dahlager: Civile retssager, 2007, s. 185. 
43

 Anna Nylund: Tillgången till den andra instansen i tvistemål, 2006, s. 7. 
44

 Se fx EMD’s dom i sagen Barberá, Messegué og Jabardo mod Spanien af 6. december 1988. 
45

 EMD’s dom i sagen Lindqvist mod Sverige af 22. oktober 1997. 
46

 Se fx § 21-9 i den norske tvistelov og § 880 i den danske retsplejelov lyder således: „Ved afgørelsen 

af, om noget er bevist eller ikke, tages alene hensyn til de beviser, som er ført under hoved-

forhandlingen. Rettens bedømmelse af bevisernes vægt er ikke bundet ved lovregler.“ 
47

 Se om dette bl.a. Marianne Holdgaard Bukh: Modafhøring af vidner — Menneskeretlige krav til 

straffeprocesson, 1998, s. 77-79. 



Om prövningen i andra instans – överprövning eller omprövning? 

191 

 

som princippet om kontradiktion, men det kan næppe blive aktuelt ved anden instans 

medmindre man tillader mundtlige forklaringer der. Dette princip har også tilknytning 

til princippet om parternes ligestilling, idet det anses for vigtigt at sagens parter er 

ligestillede angående bevisførelsen.
48

 Man har dog anset forskellige undtagelser 

gyldige fra princippet om bevisumiddelbarhed, og i mange tilfælde foretager EMD en 

samlet bedømmelse af hvorvidt en sagsbehandling kan anses for at have været 

retfærdig.
49

 En af de vigtigste grundlag for princippet er at det skal bidrage til et 

rigtigt udfald i en retssag, hvilket egentlig er det fælles grundlag for forskellige 

principper i retsplejen som princippet om den materielle sandhed der faktisk af visse 

jurister anses for at være et selvstændigt princip i retspleje og et af de vigtigste.
50

 

Man har i almindelighed ment at princippet om bevisumiddelbarhed gjaldt 

ved alle instanser, så hvis en appeldomstol i øvrigt har ret til bevisvurdering, så skal 

bevisførelsen for den domstol være umiddelbar.
51

 Dette princip er efterlevet betydelig 

bedre i straffesager end i civile sager, og det er en naturlig følge af bestemmelserne i 

EMK art. 6, stk. 2 og 3 der drejer sig om anklagedes ret, jf. art. 6, stk. 3, litra d der 

handler om en anklagets ret til at afhøre eller lade afhøre et vidne der føres mod ham. 

I det følgende undersøges det hvorledes princippet om bevisumiddelbarhed 

efterleves i praksis ved anden instans i de fire lande, derunder hvorledes forklaringer 

ved første instans fremlægges og anvendes ved bevisbedømmelsen ved anden instans, 

og hvor vide rammer der er, for at indkalde nye vidner eller tidligere vidner igen og 

gentage spørgsmål eller stille nye spørgsmål. 

 

4.2.1 Danmark 

 

Den mundtlige bevisførelse i civile sager ved første instans behandles i retsplejeloven, 

kapitel 18, og optegnelsen af forklaringer i § 186. Hovedreglen er at vidneforklaringer 

skal føres til protokol i det omfang som dommeren bestemmer, og dommeren skal 

tage hensyn til parternes ønsker hvis optegnelsen kan have betydning ved en senere 

prøvelse af sagen. Dommeren kan ifølge § 186, stk. 3 beslutte at vidneforklaringer 

optages på video. Bevisførelsen i civile sager ved den danske landsret behandles i 

vejledninger om behandlingen af civile sager fra marts 2007.
52

 Der lægges stor vægt 

på at parts- og vidneforklaringer begrænses til et minimum. Det forventes at behov for 

nye vidner begrundes specielt, og at der i spørgsmål til dem henvises til foreliggende 

akter. Hvis et vidne har afgivet forklaring ved første instans, forventes det at en 

udskrift af dets tidligere forklaring oplæses og at der kun stilles tillægsspørgsmål til 

vidnet hvis der er behov for det. Det er ikke meningen at der afgives mundtlige 

forklaringer for landsretten medmindre de har betydning for sagens udfald. Det 

foreslås at parterne enes om at oplysninger som vidner har, indgår i sagen i skriftlig 

form eller at parterne aftaler hvilke fakta der skal danne grundlag for udfaldet. 
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 Se fx Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen: Den Civile Retspleje, s. 64. 
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 Se fx EMD’s dom af 23. oktober 1996 i sagen Ankerl mod Svejts. 
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Endvidere er det tilladt at lægge skriftlige erklæringer til grund for en dom i stedet for 

mundtlige hvis der ikke protesteres og retten anser det for berettiget. Mundtlig 

bevisførelse er således i praksis begrænset mest muligt. 

Ifølge den danske retsplejelov, §§ 710-12 indføres ved første instans i straffe-

sager de vigtigste forhold i anklagedes og vidners forklaringer i retsprotokollen. 

Dommere kan dog efter krav fra sagens parter beslutte at forklaringer optages på 

lydbånd eller video. Sådanne forklaringer indføres senere i retsprotokollen, bl.a. hvis 

sagens parter ønsker det, sagen appelleres eller der ansøges om appeltilladelse. 

Bevisførelsen i straffesager ved den danske landsret behandles i vejledninger om 

behandlingen af straffesager der trådte i kraft den 1. januar 2011.
53

 Der gælder det 

samme om straffesager som om de civile sager, at vejledningerne går ud på at 

begrænse den mundtlige bevisførelse ved melleminstansen så meget som muligt. Når 

det drejer sig om forklaringer af den anklagede, oplæses som regel en udskrift af 

anklagedes forklaring for retten, og anklagede får kun stillet de yderligere spørgsmål 

der anses for nødvendige. Hvis forklaringens troværdighed som helhed betvivles, er 

det tilladt at gentage forklaringen, men desuden læses en udskrift af anklagedes 

forklaring ved underretten op. Der indkaldes kun vidner for retten hvis 

anklagemyndigheden eller anklagede forlanger det og det anses for nødvendigt at de 

afgiver ny forklaring eller besvarer supplerende spørgsmål. 

 

4.2.2 Island 

 

Forklaringer i civile sager og straffesager der afgives for retten ved domsfor-

handlingen ved første instans, optages altid på bånd. Hvis en dom appelleres, 

afskrives optagelserne ord for ord i retsprotokollen. Forklaringer fra børn i sager om 

seksuelle forbrydelser foregår under dommerens forsæde i særlige lokaler under 

efterforskningen og optages på video. Optagelsen vises ved domsforhandlingen. 

Der finder ikke mundtlig bevisførelse sted i civile sager for højesteret, men 

retten anvender udskrifter fra retsprotokollen af de mundtlige forklaringer der blev 

afgivet ved herredsretten. Højesteret tager bevisførelsen og dermed bevisvurderingen 

af mundtlige forklaringer til efterprøvelse. Hermed omgås til dels princippet om 

bevisumiddelbarhed. 

På grund af den store mængde sager har højesteret ikke set sig i stand til at 

anvende hjemlen i lov om straffesager, § 205, stk. 2 til at tage forklaringer af sagens 

parter eller vidner hvilket er en forudsætning for at retten kan efterprøve herreds-

dommerens bevisvurdering af en mundtlig forklaring.
54

 I stedet har højesteret benyttet 

hjemlen i lov om straffesager, § 208, stk. 3 til at kende en herredsretsdom ugyldig, og 

det kan højesteret gøre hvis den anser det for sandsynligt at en herredsdommers 

bevisvurdering af en mundtlig forklaring for retten muligvis er forkert således at det 
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har betydning for udfaldet af sagen. Så skal der foretages en ny bevisførelse for 

herredsretten. Denne metode er af mange grunde yderst forkert. For det første 

forsinker denne metode kraftigt den endelige afslutning af sagen. For det andet er den 

kraftigt belastende for den anklagede, ofret og vidnerne, for hvis anklagemyndigheden 

ikke opgiver sagen, skal de afgive nye forklaringer ved en ny behandling af sagen og i 

mange tilfælde på ny genkalde smertefulde begivenheder. For det tredje gør det det 

næsten umuligt for anklagemyndigheden at få dømt en mand der er frikendt ved første 

instans, og det må anses for at være en alvorlig krænkelse af almenvellet. For det 

fjerde må højesteret rent faktisk have taget bevisvurderingen til efterprøvelse for at 

kunne drage den slutning at herredsrettens bevisvurdering af en mundtlig forklaring 

sandsynligvis er forkert. For det femte lægger en sådan slutning hos højesteret kraftigt 

indirekte pres på den nye dommer ved første instans om at komme til en anden 

konklusion om beviserne ved første sagsbehandling idet man let kommer til den 

slutning at højesteret har udlagt retningslinjerne for bevisvurderingen. 

Love og retspraksis strider således kraftigt mod princippet om bevis-

umiddelbarhed, og det er en af de vigtigste grunde til at man nu arbejder på at få 

oprettet en melleminstans i Island. 

 

4.2.3 Norge 

 

Hvis udfaldet af en sag kan være bestemt af mundtlige forklaringer af sagens parter 

eller vidner, gentages forklaringerne for størstedelens vedkommende for lagmanns-

rettene. Dette gælder både civile sager og straffesager. 

 

4.2.4 Sverige 

 

Hovedreglen angående mundtlig bevisførelse for hovrätten er at den der har afgivet 

forklaring i en civil sag ved første instans, ikke behøver at afgive forklaring ved anden 

instans i den samme sag. I stedet vises en videooptagelse af forklaringen ved første 

instans ved domsforhandlingen ved anden instans. Under visse omstændigheder er det 

tilstrækkeligt at afspille en lydoptagelse eller oplæse fra den ankede dom hvad der er 

anført fra vidnet eller sagens parter.
55

 De der har afgivet forklaring ved første instans, 

skal dog møde ved domsforhandlingen for hovrätten, og hvis der skønnes at være 

anledning til det, kan der stilles tillægsspørgsmål til dem efter at deres forklaring er 

vist i retten. Det er muligt at tage forklaring af et vidne der ikke har afgivet forklaring 

ved første instans. De samme regler gælder for praksis omkring mundtlig bevisførelse 

i straffesager som i civile sager ved anden instans.
56

 

 

4.2.5 Sammendrag om mundtlig bevisførelse og bevisbedømmelse ved anden 

instans 

 

Mundtlig bevisførelse gentages ingen steder fuldstændig ved anden instans. 

Afvigelser i love og retspraksis er først og fremmest gået ud på i så høj grad som 
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muligt at anvende forklaringer der allerede er afgivet ved første instans, og på 

forskellig måde begrænse antallet af nye vidner ved melleminstansen og omfanget 

spørgsmål til dem der allerede har afgivet vidneforklaring. Disse begrænsninger har 

haft det formål at gøre sagsbehandlingen lettere, mindske presset på 

melleminstanserne og dermed omkostningerne ved retssystemet. Man kan overveje 

om de beskrevne afvigelser fuldstændig tilgodeser princippet om en umiddelbar 

bevisførelse. Det er i den forbindelse vigtigst at undersøge om de kan bidrage til at 

mindske sandsynligheden for at der opnås et rigtigt udfald, og således svække tilliden 

til melleminstansen. 

Der er stærke argumenter der taler imod gentagne gange at forhøre 

anklagede, ofre, sagens parter og vidner om de samme forhold. For det første anses 

det generelt for mere sandsynligt at folk husker begivenheder og fakta bedre jo kortere 

tid der gået siden begivenhederne, og derfor skulle forklaringer ved første instans 

normalt være tættere på sandheden end forklaringer der er afgivet måneder eller et år 

efter ved anden instans. For det andet er der fare for at en ny forklaring ved 

melleminstansen først og fremmest er forklaringsgiverens repetition af den første 

forklaring. For det tredje kan en gentagen rekapitulation for offer og vidner af en tung 

livserfaring være smertefuld, og af den grund er det ikke rimeligt at gentage en 

forklaringsafgivelse unødigt. 

Ikke desto mindre er der fuld grund til at gå så grundigt til værks som muligt 

ved efterprøvelse af en bevisvurdering der bygger på mundtlige forklaringer. Den 

metode der er indført ved lov i Sverige, at optage forklaringer ved første instans på 

video og afspille dem i retssalen ved anden instans, er ikke fri for fejl. Den 

forekommer ret tidskrævende og bekostelig, og dommerne kan kun se svedperlerne på 

dem der afgiver forklaring, men de kan ikke mærke lugten. Metoden tjener derimod 

tilsyneladende godt det grundlæggende princip om bevisumiddelbarhed, og bidrager 

derfor til et rigtigt udfald, og desuden betyder den i de fleste tilfælde at man undgår at 

skulle gentage forklaringer fuldstændig. Eftersom sagens parter og dommerne har 

mulighed for at stille tillægsspørgsmål ved melleminstansen indebærer den ikke fare 

for en retfærdig rettergang ifølge retspraksis hos EMD.
57

 

I Norge er princippet også tilsyneladende godt sikret, i hvert fald i de sager 

hvor der i øvrigt tillades anke. Der ser dog ud til at forekomme unødig megen gen-

tagelse af mundtlige forklaringer ud fra hvad der ovenfor anføres om den ringere 

kvalitet af gentagne forklaringer og det større pres på vidner. 

Det mindsker helt klart kvaliteten af en efterprøvelse af bevisvurderingen ved 

melleminstansen i civile sager i Danmark at vidneforklaringer ved første instans 

normalt hverken optages på bånd eller video, men at dommeren til sekretæren dikterer 

en genfortælling af parters og vidners forklaringer. Selv om man normalt 

tilsyneladende nøjes med at læse udskriften af forklaringerne ved første instans højt 

ved melleminstansen, er der mulighed for at stille tillægsspørgsmål til vidnerne og 

føre nye vidner. Således var den danske retspraksis til undersøgelse ved Den 

Europæiske Menneskerettighedskommission i den såkaldte Hauschildtsag.
58

 Der tog 

kommissionen til undersøgelse om det kunne anses for en uretfærdig sagsbehandling 

for landsretten og dermed en overtrædelse af EMK at en forklaring fra et vidne ved 
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første instans blev oplæst ved melleminstansen. Kommissionen mente at eftersom 

sagens parter havde fået mulighed for at stille tillægsspørgsmål til vidnet efter at den 

tidligere forklaring var oplæst, kunne metoden ved afgivelsen af forklaring ikke 

indebære en uretfærdig sagsbehandling. Det ansås dog at mindske bevisgyldigheden 

af forklaringen at den tidligere forklaring blev oplæst.
59

 

Selv om man kan diskutere i hvilket land det bedst er lykkedes at finde den 

gyldne middelvej mellem god sagsbehandling og effektivitet og besparelse, kan der 

tilsyneladende ikke være tvivl om at metoderne ved bevisførelse ved anden instans i 

Danmark, Norge og Sverige overholder alle krav i EMK, artikel 6, stk. 1 om en 

retfærdig rettergang. 

I de tilfælde hvor en domsslutning ved første instans tages til efterprøvning, 

bør der foretages en grundig efterprøvning af alle de forhold i sagen som parterne 

ønsker efterprøvet, derunder bevisforholdene, og ikke en begrænset og overfladisk 

prøvning. 

For at sikre hovedformålet med appel af retssager, at domsslutninger ved 

anden instans er kvalitetsmæssigt bedre end domsslutninger ved første instans, er det 

nødvendigt at følge de samme principper som ved afgørelsen af sager ved første 

instans, derunder princippet om bevisumiddelbarhed. 

 

4.3 Hvad skal prøves ved anden instans? 

 

Her undersøges hvilken rolle domstole ved anden instans skal spille i retssystemet, og 

hvad det er de skal tage til prøvelse. I den forbindelse bør man betænke at det følger 

af to-instanssystemet at der ikke føres en ny og selvstændig sag ved anden instans. 

Sagsbehandlingen ved anden instans drejer sig normalt kun om de forhold i sagen der 

er uenighed om efter at sagen er afgjort ved første instans. Sagen føres hovedsagelig 

på samme præmisser som ved første instans, og det er kun muligt at tage stilling til de 

tvistemål der var uenighed om ved første instans.
60

 

Retsplejelovene for civile sager i alle nordiske lande indeholder regler der 

bygger på præklusion.
61

 En typisk regel af den type findes i den norske tvistelov: 

 

”Etter avsluttet saksforberedelse kan en part ikke mot motpartens protest 

sette fram nye krav, utvide påstanden til et framsatt krav, sette fram et nytt 

påstandsgrunnlag eller tilby nye bevis med mindre det skjer før hoved-

forhandlingen og er foranlediget av motpartens sluttinnlegg, eller retten 

tillater det.”
62

 

 

Dette princip skal sikre at sagens grundlag foreligger tidligst muligt, og at indstævnte 

kan bedømme sine muligheder for at forsvare sig og vinde sagen ud fra de påstande 

og anbringender der fremsættes i stævningen.
63

 Det samme gælder, mutatis mutandis, 

indstævntes redegørelse. En god retspleje indebærer således at sagens parter ikke skal 
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kunne overraske hinanden med nye påstande og anbringende og beviser i sidste 

øjeblik. Princippet har således til hensigt at bidrage til en glat og rimelig 

sagsbehandling. 

Princippet harmonerer godt med visse principper i civil retspleje som fx 

dispositionsmaksimen og forhandlingsprincippet. Af dispositionsmaksimen følger 

imidlertid at en part i en sag altid har ret til at frafalde, nedsætte eller ændre sine 

påstander til gode for modparten, og til at frafalde påstande eller anbringender til gode 

for modparten. Princippet om præklusion kan imidlertid være begrænset af visse 

andre principper i retsplejen som fx af princippet om den materielle sandhed. Det 

antages dog alment at parterne ikke skal kunne ændre sagens grundlag således at der 

rent faktisk fremtræder en ny sag.
64

 

Dispositionsmaksimen anses alment at indebære at retssags parter i civile 

sager kan disponere materielt over sagens genstand, blandt andet til påstande, 

anbringender og beviser, og at dommeren i almindelighed ikke kan gå uden for 

parternes påstander eller anbringender, og ikke selv kan fremskaffe akter. 

Forhandlingsprincippet anses alment at indebære at parterne i en civil sag groft taget 

kan forhandle om udfaldet af en sag men ikke om retsplejeforhold. Ud fra disse to 

principper har man i civil retspleje skelnet mellem materiel sandhed og formel 

sandhed hvor den formelle sandhed regnes for at være den sandhed det er muligt at 

opnå i en foreliggende civil sag der føres efter retsplejens spilleregler. Der findes dog 

visse regler i retsplejeloven der har til formål at den materielle sandhed tilgodeses. 

Som nævnt har man ved de sidste store ændringer i retsplejelovene i de nordiske lande 

lagt stadig mere vægt på rettens formelle procesledelse, fx tidsplan og udsættelse og 

materiel procesledelse, fx bevisførelsen hvor dommeren kan afvise en bevisførelse 

eller foreslå at der fremskaffes nye akter.
65

 

Samspillet mellem princippet om præklusion og andre principper i den civile 

retspleje har stor betydning når det gælder sagsbehandlingen ved anden instans. Efter 

at en part har tabt en sag ved først instans og der endog kommer en ny advokat ind i 

sagen, opstår der tit ideer om nye påstande og anbringender og ikke mindst nye 

beviser som appeldomstolen skal tage stilling til. Man bør her tænke på at hvis 

anvendelsen af præklusionsprincippet ved første instans skal have virkelig betydning, 

skal det også anvendes ved appelinstansen således at advokater ikke skal have lov til 

ved appelinstansen at fremsætte nye påstande, anbringender og beviser til støtte for 

sig som de ikke engang havde kunnet fremsætte ved første instans. 

I alle de nordiske landes retsplejelove findes der regler er begrænser 

mulighederne for uden modpartens samtykke at fremsætte nye påstande og 

anbringender ved anden instans. Der ses så især på forbindelsen til tidligere påstande 

og anbringender, om parten havde mulighed for at fremsætte dem tidligere, og sidst 

men ikke mindst om de nye påstande eller anbringender forrykker sagens grundlag 

således at appeldomstolen skal tage stilling til nye forhold der ikke var til prøvelse 

ved første instans. Det der gør forholdet vanskeligt, er at det kan være svært at afgøre 

hvad der er nye anbringender og hvad der er argumenter til støtte for tidligere 

fremkomne anbringender. 
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Det principielle synspunkt om at domstole skal arbejde for et retfærdigt 

udfald i retssager, har dog bestemt stor betydning ved et skøn om hvornår man skal 

udelukke nye påstande og anbringender og afvise fremlæggelse af beviser der ikke ses 

at have betydning. Ved en fastlæggelse af grænselinjen mellem præklusionsprincippet 

og synspunkter om et retfærdigt udfald bør man overveje hvad der er formålet med at 

tillade appel af retskendelser til en højere domstol, og hvorledes det formål bedst 

opnås. 

Det anerkendes alment at hovedformålet med en tilladelse til appel er at 

skabe mulighed for at korrigere retsplejefejl der er sket ved første instans, eller for at 

opnå et mere retfærdigt udfald. For at bidrage hertil er der normalt flere dommere der 

pådømmer hver sag ved den højere instans end ved den lavere, og der stilles større 

krav til deres kompetens. Generelt må man formode at et sådant system bedst tjener 

sit formål hvis den højere domstol undersøger den samme uenighed der var til 

prøvelse ved den lavere instans, med andre ord efterprøver den uenighed der var til 

behandling ved første instans og der har fået et udfald. For at man rent faktisk kan tale 

om en efterprøvelse, skal præklusionsprincippet respekteres, og det skal kun 

undtagelsesvis tillades at der ved den højere instans uden samtykke fra begge parter i 

sagen tages påstande og anbringender til behandling der ikke var til behandling ved 

første instans. I visse tilfælde er det imidlertid uundgåeligt at en sag undergår visse 

forandringer fra instans til instans, fx fordi påstande eller anbringender er opgivet eller 

tvistens genstand er indsnævret. Det kan dog generelt hævdes at en omfattende frihed 

til at indbringe nye påstande, anbringender og beviser rent faktisk ville indebære at 

domstolen ved anden instans behandlede en ny sag der ikke tidligere havde været til 

prøvelse. En sådan sagsbehandling ville rent faktisk omstyrte idegrundlaget for et 

retssystem med to instanser.
66

 

Under henvisning til ovenstående er der stærke argumenter for at sags-

behandlingen ved melleminstansen hovedsagelig skal indebære at man der tager de 

samme påstande og anbringender til efterprøvelse som der blev dømt om ved første 

instans, og afgør de forhold i sagen der ønskes taget til efterprøvelse. Den 

efterprøvelse skal hovedsagelig foregå på grundlag af de samme beviser som dommen 

ved første instans hvilede på, og efter omstændighederne nye beviser der kan 

fremføres til støtte for de påstande og anbringender der blev fremsat ved første 

instans. 

 

5 Afslutning. Teserne 

Sluttelig vil jeg opstille mine teser til drøftelse: 

 

Tese 1: Det skal være muligt at få retskendelser både i civile sager og straffesager 

efterprøvet ved en højere instans, og ved begrænsninger af den ret skal der findes en 

passende balance mellem retssikkerhedssynspunkter og effektivites-synspunkter. 

 

Tese 2: I de tilfælde hvor en retskendelse ved første instans tages til efterprøvelse, bør 

der finde en omhyggelig efterprøvelse sted af alle de forhold i sagen som sagens 
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parter ønsker efterprøvet, derunder af bevisforholdene, og ikke en begrænset og 

overfladisk prøvelse. 

 

Tese 3: Ved en god efterprøvelse af retskendelser ved anden instans bør normalt alle 

de samme retsplejeregler overholdes som ved behandlingen af sagen ved første 

instans, herunder princippet om en umiddelbar bevisførelse. 

 

Tese 4: En god sagsbehandling ved melleminstansen skal groft taget sigte mod en 

efterprøvelse af den konklusion der var udfaldet ved første instans, på det grundlag 

der blev lagt for sagen der, altså en efterprøvelse, ikke en omprøvelse. 

 

 


