
Kapitel 1 a  

Procesbevillingsnævnet 

§ 22. Procesbevillingsnævnet behandler ansøgninger om meddelelse af anden- og 

tredjeinstansbevilling efter regler i denne lov og anden lovgivning. 

Stk. 2. Procesbevillingsnævnet behandler endvidere klager over afslag på fri proces efter regler i 

denne lov. 

 

§ 23. Nævnet består af 5 medlemmer, en højesteretsdommer (formand), en landsdommer, en 

byretsdommer, en advokat med møderet for Højesteret og en universitetslærer i retsvidenskab eller 

en anden jurist med særlig videnskabelig uddannelse. Beskikkelsen af de fire førstnævnte 

medlemmer sker efter indstilling til justitsministeren fra henholdsvis Højesteret, landsretterne, Den 

Danske Dommerforening og Advokatrådet. Kongen beskikker efter indstilling fra justitsministeren 

medlemmerne for en periode på to år. Et medlem har ret til genbeskikkelse for yderligere to år. 

Herudover kan genbeskikkelse ikke finde sted. 

Stk. 2. I sager om meddelelse af appeltilladelse til landsretten vedrørende familierettens 

afgørelser består nævnet af en landsdommer (afdelingsformand), en byretsdommer og en advokat. 

Beskikkelsen af de 3 medlemmer sker efter indstilling til justitsministeren fra henholdsvis 

landsretterne, Den Danske Dommerforening og Advokatrådet. Stk. 1, 3.-5. pkt., finder tilsvarende 

anvendelse. 

Stk. 3. Ved afgørelse af klager over afslag på fri proces består nævnet af en landsdommer 

(afdelingsformand), en byretsdommer og en advokat. Beskikkelsen af de 3 medlemmer sker efter 

indstilling til justitsministeren fra henholdsvis landsretterne, Den Danske Dommerforening og 

Advokatrådet. Stk. 1, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.’ 

Stk. 4. Der beskikkes en eller flere suppleanter for hvert af nævnets medlemmer. Stk. 1-3 finder 

tilsvarende anvendelse. 

§ 24. Nævnets medlemmer kan kun afsættes efter de regler, der gælder for dommere. Et medlem 

udtræder, når betingelserne for medlemmets beskikkelse bortfalder. 

§ 25. Procesbevillingsnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 2.  Der kan i forretningsordenen fastsættes regler om indhentning og videregivelse af 

oplysninger til brug ved sagernes behandling. Der kan endvidere bl.a. fastsættes bestemmelser om 

skriftlig votering og om, at formanden (afdelingsformanden) kan træffe visse nærmere bestemte 

afgørelser på nævnets vegne, eller at sager om meddelelse af appeltilladelse til landsretten kan 

afgøres af tre af nævnets medlemmer, nemlig en landsdommer (afdelingsformand), en 

byretsdommer og en advokat. 

§ 26. Procesbevillingsnævnet offentliggør hvert år en beretning om sin virksomhed. 

Stk. 2. Til Procesbevillingsnævnet knyttes et sekretariat. 

Stk. 3. Domstolsstyrelsen varetager Procesbevillingsnævnets bevillingsmæssige og administrative 

forhold. 

§ 27. Såfremt en offentlig myndighed i medfør af § 252, stk. 2, er indtrådt i en sag til fordel for 

en af sagens parter eller agter at gøre dette, kan myndigheden ved skriftlig erklæring støtte partens 

ansøgning til Procesbevillingsnævnet. 

 


