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Ved byrettens dom af 19. juli 2019 blev fire personer dømt i den sag om ophavsretskrænkelser, 
som Martinus Institut havde anlagt. De dømte ankede dommen til Østre Landsret ved 
ankestævning af 1. august 2019.  
 
Martinus Institut har ved ankesvarskrift af 24. januar 2020 forsøgt at få anken forhåndsafvist, 
subsidiært, at landsretten stadfæster byrettens dom. Se svarskriftet her. 
 
Landsretten kan afvise anken over byrettens dom, hvis der ikke er udsigt til et andet udfald end i 
byretten, eller hvis sagen ikke har principiel karakter eller andre grunde ikke i øvrigt taler for, at 
sagen skal behandles af landsretten.  
 
Regler om anke i retsplejeloven 
 
§ 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. ...  
 
§ 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.  
 
§ 375.  
Retten lader ankestævningen forkynde for indstævnte på grundlag af de oplysninger, som 
ankestævningen indeholder, og pålægger indstævnte at afgive svarskrift, medmindre han alene 
påstår dommen stadfæstet i overensstemmelse med § 377, stk. 1. Indstævnte skal i forbindelse 
med forkyndelsen gøres bekendt med, at han anses for at have påstået stadfæstelse, hvis han ikke 
rettidigt indleverer svarskrift. Fristen for svarskriftets indlevering til retten skal i almindelighed 
være på mindst 2 uger. Fristen, der regnes fra forkyndelsen, kan efter anmodning forlænges. 
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