Spørgsmål & svar om delvise appeltilladelser
Kan Procesbevillingsnævnet give delvis appeltilladelse?
Ja. Procesbevillingsnævnet kan begrænse visse appeltilladelser til Højesteret til en del
af sagen, hvis det kun er en del af sagen, der har principiel karakter, eller hvis der – for
straffesagers eller visse delafgørelsers vedkommende – kun foreligger særlige grunde i
forhold til en del af sagen.
I hvilke type sager kan der gives delvis appeltilladelse?
Kun visse af de såkaldte 3. instansbevillinger kan begrænses. Dvs. Procesbevillingsnævnet kan kun begrænse visse tilladelser til appel til Højesteret af afgørelser, som er
truffet af landsretten som 2. instans. Procesbevillingsnævnet kan således ikke begrænse tilladelser til appel af afgørelser, der er truffet af by- eller landsretten som 1. instans.
Det følger af de enkelte bestemmelser i retsplejeloven, om 3. instansbevillingen kan
begrænses.
Hvordan ser en delvis appeltilladelse i en civil sag ud?
En appeltilladelse i en civil sag kan begrænses til en del af det krav eller spørgsmål,
som sagen angår, eller til et eller flere af kravene eller spørgsmålene i sagen.
Nævnet angiver appeltilladelsens omfang. Det afhænger af sagens konkrete omstændigheder, hvor meget der er behov for at angive.
Hvordan ser en delvis appeltilladelse i en straffesag ud?
En appeltilladelse i en straffesag kan begrænses til en eller flere af de lovovertrædelser, som er pådømt ved landsrettens dom, eller til en bestemt ankegrund eller delspørgsmål med hensyn til en ankegrund. Ankegrundene kan være, at der er begået
rettergangsfejl, at sanktionen ikke står i passende forhold til lovovertrædelsen, eller at
lo- ven er anvendt urigtigt. Anke til Højesteret kan ikke støttes på, at skyldsspørgsmålet
er urigtigt afgjort af landsretten som følge af fejlagtig bevisbedømmelse.
En appeltilladelse vil således f.eks. kunne begrænses til et spørgsmål om udvisning,
rettighedsfrakendelse, konfiskation, nødværge eller til et spørgsmål om forældelse.
Nævnet angiver appeltilladelsens omfang. Det afhænger af sagens konkrete omstændigheder, hvor meget der er behov for at angive.
Hvornår gives delvis appeltilladelse?
Udgangspunktet er, at en appeltilladelse omfatter hele sagen. En appeltilladelse kan
kun begrænses til en del af sagen, hvis særlige grunde taler for det. Det vil navnlig være et krav, at de principielle dele af sagen – eller de dele af en straffesag, hvor der foreligger særlige grunde – skønnes at kunne udskilles og afgøres særskilt af Højesteret
på en måde, som er hensigtsmæssig for parterne og retten.
Kan/skal jeg søge om delvis appeltilladelse?
Procesbevillingsnævnet tager stilling til, om der skal gives delvis appeltilladelse i sagen, uanset om ansøger har anmodet herom.

Nævnet kan inddrage ansøgers synspunkter ved afgørelsen af, om der skal gives delvis appeltilladelse, og om hvordan begrænsningen i så fald nærmere skal ske. Nævnet
er dog ikke bundet af ansøgers synspunkter.
Kan min modpart søge om, at min eventuelle appeltilladelse begrænses?
Procesbevillingsnævnet tager stilling til, om der skal gives delvis appeltilladelse i sagen, uanset om ansøgers modpart har anmodet herom.
Nævnet kan inddrage modpartens synspunkter ved afgørelsen af, om der skal gives
delvis appeltilladelse, og om hvordan begrænsningen i så fald nærmere skal ske.
Nævnet er dog ikke bundet af modpartens synspunkter.
Hvordan skal jeg som modpart forholde mig, hvis ansøger har søgt om delvis
appeltilladelse?
Du bør overveje, om du selvstændigt vil søge Procesbevillingsnævnet om appeltilladelse. Hvis ansøger får delvis appeltilladelse, vil du nemlig være afskåret fra at fremsætte
påstande og anbringender eller påberåbe dig ankegrunde, som ikke angår den del af
sagen, der er omfattet af tilladelsen. Dette gælder dog ikke i relation til sagsomkostningsfastsættelsen i sin helhed. Den vil begge parter altid kunne få prøvet uden begrænsninger.
Hvad er fristen, hvis jeg som modpart selvstændigt vil søge om appeltilladelse,
fordi ansøger har søgt om delvis appeltilladelse?
Ansøgningsfristen er den samme som for ansøger. Det fremgår af de enkelte bestemmelser i retsplejeloven, hvornår ansøgningen skal være modtaget i Procesbevillingsnævnet.
De almindelige frister er 2 eller 4 uger i civile sager og 2 uger i straffesager.
Hvis du ikke har mulighed for at overholde ansøgningsfristen, f.eks. fordi ansøger har
søgt om appeltilladelse på fristens sidste dag, skal du redegøre herfor i ansøgningen.
Procesbevillingsnævnet afgør herefter, om der undtagelsesvis er grundlag for at se
bort fra, at du har overskredet ansøgningsfristen.
Hvad er konsekvensen af en delvis appeltilladelse i en civil sag?
Hvis Procesbevillingsnævnet begrænser en appeltilladelse til en del af sagen, kan parterne - både ansøgeren og modparten - under appelsagen kun fremsætte påstande og
anbringender, som angår den del af sagen, der er omfattet af appeltilladelsen.
Hvis nævnet har begrænset en appeltilladelse til et krav i sagen, omfatter tilladelsen
også konnekse modkrav, dvs. modkrav, der udspringer af det samme forhold, som hovedkravet støttes på.
Selv om nævnet har begrænset en appeltilladelse til en del af sagen, kan begge parter
uden begrænsninger få prøvet landsrettens bestemmelse om sagsomkostninger i sin
helhed.
Hvad er konsekvensen af en delvis appeltilladelse i en straffesag?
Hvis Procesbevillingsnævnet begrænser en appeltilladelse til en del af sagen, kan parterne - både ansøgeren og modparten - under appelsagen umiddelbart kun påberåbe
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sig de ankegrunde eller dele heraf, der er omfattet af appeltilladelsen. Tilsvarende
gælder, hvis appeltilladelsen er begrænset til visse lovovertrædelser.
Selv om nævnet har begrænset en appeltilladelse til en del af sagen, kan begge parter
uden begrænsninger få prøvet landsrettens bestemmelse om sagsomkostninger i sin
helhed.
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