
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesbevillingsnævnet 



Side 1 af 2  

Procesbevillingsnævnets opgaver 

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser behandler ansøgninger om appeltilladelse til 

landsretten og Højesteret i civile sager og straffesager. 

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser behand- 

ler ansøgninger om appeltilladelse til landsretten af familierettens afgørelser. 

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces behandler klager over Civilstyrelsens afslag på fri 

proces. 

Procesbevillingsnævnet skal sikre, at retsvæsnets ressourcer anvendes på de rigtige sager. 

Det betyder, at selv om en sag har væsentlig betydning for den enkelte, er det ikke ensbetydende 

med, at sagen opfylder betingelserne for appeltilladelse eller fri proces. 

 

 
Hvem er vi 

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser består af en højesteretsdommer (formand), en 

landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en professor i retsvidenskab. 

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser består af 

en landsdommer (afdelingsformand), en byretsdommer og en advokat. 

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces består af en landsdommer (afdelingsformand), en 

byretsdommer og en advokat. 

Procesbevillingsnævnet bistås af et sekretariat, som består af jurister og kontorpersonale. 

 

 
Ansøgninger eller klager 

En ansøgning om appeltilladelse eller en klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces skal være 

skriftlig og vedlagt de afgørelser, ansøgningen vedrører. Du kan også anvende e-mail. 

Det er ikke muligt at deltage i nævnets møder. 

Det er gratis at ansøge om appeltilladelse eller klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces. 

Der gælder frister for indgivelse af ansøgninger om appeltilladelse og klager over afslag på fri proces. 

Du kan finde yderligere vejledning og information på vores hjemmeside: 

 
www.procesbevillingsnaevnet.dk 

 

Hvordan behandler vi sagerne 

De tre afdelinger holder møde typisk hver uge. Sekretariatet foretager forud for møderne en grundig 

forberedelse af den enkelte sag og udarbejder et internt notat til brug for nævnets behandling af 

sagen. 

Notatet indeholder blandt andet en sagsfremstilling, en gennemgang af de relevante retlige forhold 

og en indstilling til afgørelse. 

Det er nævnet, der træffer afgørelse i de enkelte sager. 

http://www.procesbevillingsnaevnet.dk/
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Vi har respekt for den opgave, vi skal løse, og bestræber os på at udføre den med høj faglig kvalitet. 

 

 
Vi skal være imødekommende, indlevende og grundige. 

 

 
Vi skal behandle sagerne effektivt og så hurtigt, som det er forsvarligt. 

 

 
Vi stiller krav til os selv – i hver eneste sag. 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i afdelingen i appeltilladelser er ca. 14-16 uger, i afdelingen 

for appeltilladelser til landsretten vedrørende familierettens afgørelser er den ca. 7 uger og i 

afdelingen for fri proces er den ca. 9 uger. 

Procesbevillingsnævnet træffer afgørelse i mere end 3.000 sager om året. 
 
 
 

 

 

Procesbevillingsnævnet 

St. Kongensgade 1-3, 2. sal 

1264 København K 

Telefon 3312 1320 

 

 
Kontortid: mandag – fredag kl. 9.00-15.00 

Telefontid: mandag – fredag kl. 9.30-14.00 

 

post@procesbevillingsnaevnet.dk 

www.procesbevillingsnaevnet.dk 

mailto:post@procesbevillingsnaevnet.dk
http://www.procesbevillingsnaevnet.dk/

