BLANKET TIL BRUG VED ANSØGNING OM FRI PROCES
I GRØNLAND
Hvis De opfylder de økonomiske betingelser for fri proces (se vedlagte
vejledning), kan De få gratis hjælp til udfyldningen. Hjælpen får De hos
en advokat, der yder retshjælp.
Ansøger (Hvis der er flere ansøgere, skal der udfyldes et skema for hver)
Navn:

CPR-nr.:

Adresse:

E-mail:

Postnummer:

By:

Tlf.nr.:

Modpart
Navn:

CPR-nr.:

Adresse:
Postnummer:

By:

Tlf.nr.:

Ansøgers personlige forhold
Lever ansøgeren i ægteskab
eller samlivsforhold ?

Ja

Nej

Antal børn under 18 år, som enten bor hos ansøgeren
eller i overvejende grad forsørges af ansøgeren:

Indtægtsforhold
Ansøgers og eventuel samlevende ægtefælle eller samlevers slutopgørelse fra skattevæsnet skal vedlægges, jf. vedlagte vejledning
Har ansøgeren eller dennes eventuelle samlevende ægtefælle eller samlever i forrige kalenderår modtaget
udbytte fra grønlandske selskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat?
(hvis ja, skal der vedlægges dokumentation herfor)

Ja

Nej

Retshjælpsforsikring
Har ansøgeren retshjælpsforsikring (se vedlagte vejledning)?

Ja

Nej

I bekræftende fald angives forsikringsselskabets navn og policenummer:

Retssagen
Hvad drejer sagen sig om?

Ansøgerens beskrivelse af sagen/sagsfremstilling fra ansøgerens vedlægges.

Hvilket udfald ønsker
ansøgeren, at sagen skal få?

Desuden vedlægges kopi af alle sagens relevante dokumenter i sagen (f.eks. processkrifter (stævning/svarskrift
m.v.), skøde, lejekontrakt, afgørelse fra myndigheder m.v.).

Hvad er modpartens stilling
hertil?

Endvidere vedlægges kopi af korrespondancen i sagen.

Retssagen skal behandles ved:
Kredsretten i

Retten i Grønland

Ved appelsager (anke eller kære): Er sagen anket/kæret (ankestævning/kæreskrift vedlægges)?

Ansøgerens underskrift
Sted og dato:

Underskrift:

Grønlands Landsret
Ja

Højesteret
Nej

VEJLEDNING VEDRØRENDE ANSØGNING OM FRI PROCES I GRØNLAND

Dokumentation for indtægtsforhold
Som dokumentation for indtægtsforholdene skal ansøgeren vedlægge kopi af sin egen og en eventuel
samlevende ægtefælles/samlevers slutopgørelse for det forrige kalenderår. Søges der eksempelvis i 2018,
skal slutopgørelsen for 2016 vedlægges. Søges der i december måned, skal slutopgørelsen for det sidste
kalenderår også vedlægges.
Hvis sagen skal anlægges mod en eventuel ægtefælle/samlever, skal dennes slutopgørelse ikke vedlægges.

De økonomiske betingelser for fri proces
Ved afgørelse af, om ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, anvendes et
indtægtsgrundlag, der fremkommer som summen af A-indkomsten og B-indkomsten med fradrag af
standardfradraget, med tillæg af eventuelt udbytte fra grønlandske selskaber, hvori der er indeholdt
udbytteskat.
Indtægtsgrundlaget må ikke overstige en beløbsgrænse, der fastsættes hvert år pr. 1. januar.
Beløbsgrænsen forhøjes med et beløb for hvert barn under 18 år, der enten bor hos ansøgeren eller i
overvejende grad forsørges af denne.
kan
findes
på
Civilstyrelsens
hjemmeside;
Beløbsgrænserne
Rigsombudsmanden i Grønlands hjemmeside; www.rigsombudsmanden.gl.

www.civilstyrelsen.dk,

eller

Retshjælpsforsikring
Ansøgeren skal oplyse, om der er en retshjælpsforsikring og i bekræftende fald oplyse forsikringsselskabets
navn og policenummeret. Der kan være knyttet retshjælpsforsikring til familieforsikring (indboforsikring),
autokaskoforsikring, husforsikring og bådforsikring. Ansøgeren kan få nærmere oplysninger om
retshjælpsforsikringen ved henvendelse til forsikringsselskabet.

Ansøgningen sendes til Rigsombudsmanden i Grønland
Rigsombudsmanden i Grønland, Indaleeqqap Aqqutaa 3, postboks 1030, 3900 Nuuk.
E-mail: riomgr@gl.stm.dk

Klageadgang
Rigsombudsmandens afslag på fri proces kan påklages til Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg.
E-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk eller digital post.
En eventuel klage kan sendes til Rigsombudsmanden i Grønland, som videresender denne med sagens
akter til Civilstyrelsen.

