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Højesterets opgaver

Udvælgelse af sager

• § 371 (3. instans): ”sagen er af principiel karakter”. 
Eventuelt begrænse til ét krav eller en del af et krav 

• § 226 og 368 (2. instans): ”sagen er af principiel karakter 
og har generel betydning for retsanvendelsen og 
retsudviklingen eller                                                     
væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt”

Afgøres af hhv. Procesbevillingsnævnet, 
byret/landsret og Højesteret



Advokaternes initiativ

Udvælge sag til ansøgning

Udvælge/koncentrere tvist



Højesterets behov

- skrankens bidrag 1

Faktum afklaret og belyst
• Sagen snævert

• Prøvesag/ventende sager

• Sagsområdet bredt

• Aktuel administrativ praksis

Konsekvenser belyst
• Konsekvenser for sagsområdet/ventende 

sager/administrativ praksis

• Økonomisk konsekvenser



Højesterets behov

- skrankens bidrag 2

Jus belyst
• Den konkrete problemstilling

• Divergerende praksis

• Divergerende opfattelser i øvrigt

Retlige konsekvenser belyst
• Konsekvenser for sagsområdet

• Tilgrænsende problemer i sagsområdet

• Sammenhæng med andre dele af retssystemet



Hvorledes bringes bidraget?

Afklaring og belysning af faktum og jus

Tilskæring af problem
• Afgrænsning

• Klare og udtømmende anbringender

Analyse af problem og løsninger
• Analyse af problem

• Vurdering af den påståede løsning

• Vurdering af alternative løsninger

• Forslag til præmis



Forberedelse

Syn og skøn
• Dysten om temaet

(Supplerende) forklaringer

(Supplerende) dokumentbevis



Revurdering før hovedforhandling

Er opfattelsen af faktum holdbar?

Er opfattelsen af jus holdbar?

Skære sagen til
• Enes om delpunkter, f.eks. talopgørelser 

• Forlige/opgive delkrav



Det skriftlige grundlag for 

hovedforhandlingen 1

Den indankede dom

Ekstrakten
• Semantik 1

• Udvælgelse og dommens udvælgelse

• Struktur 

Materialesamling
• Koncentration

• Stof, der ikke er alment tilgængeligt



Det skriftlige grundlag for 

hovedforhandlingen 2

Sammenfattende processkrift
• Semantik 2

• Faktum særskilt eller integreret

• Anbringende og uddybning. De kaotiske at’er

• Citat, gengivelse og henvisning. Noter

• Udtømmende

Støttebilag



Tilrettelæggelse af hovedforhandling

Introduktion

Forelæggelse på skuldrene af den 

indankede dom

Integreret forelæggelse og procedure

Replik/duplik



Den mundtlige procedure

Væk os – drop formaliteter og lange introer

Hvorfor skal dommen ændres

Hovedspørgsmål

• koncentration og allokering af tid. Sparsom tid

• Egen argumentation og modpartens. Tvivlen

Sidespørgsmål - sammenfatning og henvisning

Tal til os, se os i øjnene

Spørgsmål og uddybning


