
 

 

 

Formandsbemyndigelser i Procesbevillingsnævnets afdeling 
for appeltilladelser 
 

Formanden (højesteretsdommeren) har følgende formandsbemyndigelser: 

Fristafslag  

- Formanden kan træffe afgørelse om fristafslag på ansøgninger om appeltilladelse, der er 

indgivet efter udløbet af den ordinære ansøgningsfrist.  
 

  

Sagsomkostninger og salær  

- Formanden kan træffe afgørelse vedrørende ansøgninger om kæretilladelse i sager, hvor 

byretten, fogedretten eller skifteretten har fastsat sagsomkostninger på højst 20.000 kr., eller 

hvor retten har ophævet sagens omkostninger, og der for landsretten ikke vil være spørgsmål 

om tilkendelse af sagsomkostninger med mere end 20.000 kr. 

§ 389, stk. 2 

§ 391, stk. 2 

§ 584 a, stk. 2 

- Formanden kan træffe afgørelse vedrørende ansøgninger om kæretilladelse i sager, hvor 

byretten, fogedretten eller skifteretten har fastsat salær til en beskikket advokat på højst 

20.000 kr. 

§ 389, stk. 3 

§ 584 a, stk. 3 

  

Retsplejelovens § 390  

- Formanden kan meddele afslag på ansøgninger om tilladelse til kære til landsretten af 

byrettens kendelser og beslutninger i civile sager truffet under hovedforhandlingen eller 

dennes forberedelse og af Sø- og Handelsrettens kendelser og beslutninger, hvis byretten 

eller Sø- og Handelsretten har afsagt dom. 

§ 390 

- Formanden kan meddele afslag på ansøgninger om tilladelse til kære til Højesteret af 

landsrettens kendelse i en kæresag, hvis byretten har afsagt dom i sagen. Formanden kan 

endvidere meddele afslag på ansøgninger om tilladelse til kære til Højesteret af landsrettens 

kendelser eller beslutninger under en ankesag eller en 1. instanssag, hvis landsretten har 

afsagt dom. 

§ 390 

  

Genoptagelse  

- Formanden kan træffe afgørelse om afslag på ansøgninger om genoptagelse, såfremt der 

ikke foreligger væsentlige nye oplysninger. 
Forretnings-

ordenens § 17 

  

2. instansbevilling i straffesager i særlige tilfælde  

- Formanden kan meddele 2. instansbevilling i straffesager, hvor anklagemyndigheden søger 

anketilladelse med henblik på at anke til fordel for tiltalte. 
 

- Formanden kan meddele 2. instansbevilling i straffesager, hvor en eller flere tiltalte har anket 

frit for så vidt angår det omhandlede forhold, men hvor ansøgeren som medtiltalt er afskåret 

herfra som følge af bødens størrelse. 

 

- Formanden kan meddele 2. instansbevilling i straffesager, hvor tiltalte har anket et 

adhæsionskrav og søger om tilladelse til at anke strafspørgsmålet. 
 

  

Skyldsspørgsmålet  

- Formanden kan træffe afgørelse om afslag på ansøgninger om 3. instansbevilling i 

straffesager, hvor tiltalte alene ønsker Højesterets prøvelse af skyldsspørgsmålet. 
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Afdelingsformanden (landsdommeren) har følgende formandsbemyndigelser: 

Sagsomkostninger og salær  

- Afdelingsformanden kan træffe afgørelse vedrørende ansøgninger om kæretilladelse i sager, 

hvor byretten, fogedretten eller skifteretten har fastsat sagsomkostninger på højst 20.000 kr., 

eller hvor retten har ophævet sagens omkostninger, og der for landsretten ikke vil være 

spørgsmål om tilkendelse af sagsomkostninger med mere end 20.000 kr. 

§ 389, stk. 2 

§ 391, stk. 2 

§ 584 a, stk. 2 

- Afdelingsformanden kan træffe afgørelse vedrørende ansøgninger om kæretilladelse i sager, 

hvor byretten, fogedretten eller skifteretten har fastsat salær til en beskikket advokat på højst 

20.000 kr. 

§ 389, stk. 3 

§ 584 a, stk. 3 

  

Genoptagelse  

- Afdelingsformanden kan træffe afgørelse om afslag på ansøgninger om genoptagelse, for så 

vidt angår sager, der har været behandlet på et 3-mandsmøde, såfremt der ikke foreligger 

væsentlige nye oplysninger. 

Forretnings-

ordenens § 17 
 

 

 

 


