BLANKET TIL BRUG VED ANSØGNING OM FRI PROCES
Hvis De opfylder de økonomiske betingelser for fri proces (se vedlagte vejledning),
kan De få gratis hjælp til udfyldningen. Hjælpen får De enten hos en advokat, der
yder retshjælp, eller i en privat retshjælpsinstitution. De kan finde en liste over godkendte retshjælpskontorer og advokatvagter via følgende link: http://civilstyrelsen.dk/da/Fri_proces/Tilskud/Liste%20over%20institutioner.aspx

Ansøger (Hvis der er flere ansøgere, skal der udfyldes et skema for hver)
Navn:

CPR-nr./CVR-nr.:

Adresse:

Postnummer:

By:

Tlf.nr.:

Modpart
Navn:

CPR-nr./CVR-nr.:

Adresse:

Postnummer:

By:

Tlf.nr.:

Ansøgerens personlige forhold
Lever De i ægteskab
eller samlivsforhold (sæt X):
Ja

Har De børn under 18 år, som enten bor hos Dem eller i overvejende grad forsørges af Dem (sæt X):

Nej

Ja, antal:_______

Nej 

Indtægtsforhold
Deres og Deres eventuelle ægtefælle eller samlevers årsopgørelser fra skattevæsnet fra 2016 skal vedlægges i den pdf-version,
som findes på SKAT’s hjemmeside. Se vedlagte vejledning.
Ansøgers årsopgørelse er vedlagt (sæt X):
Ja

Nej

Ja

Nej

Ægtefælle/samlevers årsopgørelse er vedlagt (sæt X):

Retshjælpsforsikring
Har De retshjælpsforsikring (f.eks. indboforsikring, se vedlagte vejledning) (sæt X)?:
Ja

Nej

Såfremt De har retshjælpsforsikring, vedlægges tillige kopi af eventuelt afslag eller dækningstilsagn.
Kopi af afslag eller dækningstilsagn er vedlagt (sæt X):
Ja

Nej



DE SKAL I ØVRIGT VEDLÆGGE:
Retssagen
Sagsfremstilling
De skal vedlægge en beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om.
Påstand
De skal angive hvilken påstand, De agter at nedlægge under sagen.
Påstanden er det resultat, De ønsker, at sagen skal have.
En påstand kan f.eks. være, at modparten tilpligtes at betale et bestemt beløb eller tilpligtes at anerkende en bestemt retsstilling.
Såfremt De ønsker at nedlægge en betalingspåstand, skal De opgøre beløbet.
Anbringender
De skal angive hvilke anbringender, De ønsker at gøre gældende til støtte for Deres påstand.
Anbringenderne er de faktiske og retlige grunde, som De anfører til støtte for Deres påstand.
Såfremt der er udarbejdet processkrifter i sagen, vedlægges disse med bilag. Såfremt der endnu ikke er udarbejdet processkrifter,
skal De vedlægge eventuelle bilag, som De agter at fremlægge under sagen.
Modpartens holdning
De skal angive, hvad modpartens stillingtagen til sagen er.
Såfremt der er udarbejdet processkrifter i sagen, eller såfremt der foreligger korrespondance mellem Dem og Deres modpart, vedlægges dette.
Eventuelt yderligere
Såfremt der er andre relevante dokumenter i sagen (f.eks. processkrifter (stævning, svarskrift, mv.), skøde, lejekontrakt, afgørelse
fra myndigheder, korrespondance mv.) vedlægges dette.

Sager om forældremyndighed/bopæl
I sager om forældremyndighed og/eller bopæl skal De desuden vedlægge:
- kopi af tidligere dom eller aftale vedrørende forældremyndighed/bopæl, idet Civilstyrelsen alene har kompetence til at behandle
ansøgninger om fri proces til sager om ændring af en tidligere dom eller aftale om forældremyndighed eller bopæl,
- dokumentation for, at sagen er indbragt for retten af statsforvaltningen,
- kopi af notat fra vejlednings- eller rådgivningsmøde hos statsforvaltningen.

Appelsager
Ved appelsager (anke eller kære) bedes De oplyse om følgende:
Er sagen anket/kæret? (sæt X): Ja

Nej

De skal desuden vedlægge følgende:
- kopi af ankestævningen/kæreskrift og evt. yderligere processkrifter i sagen (kun hvis sagen er anket/kæret),
- kopi af den dom eller kendelse, som De har anket/kæret, eller som De agter at anke/kære,
- kopi af processkrifter fra 1. instanssagen.

Fuldmagt
Såfremt De ønsker en anden til at repræsentere Dem, skal De udfylde en fuldmagt. Civilstyrelsens fuldmagtsblanket kan findes via
følgende link: _____________
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VEJLEDNING VEDRØRENDE ANSØGNING OM FRI PROCES
Dokumentation for indtægtsforhold
Som dokumentation for indtægtsforholdene skal ansøgeren vedlægge kopi af sin egen og en eventuel samlevende ægtefælles/samlevers årsopgørelse for det forrige kalenderår. Søges der eksempelvis i 2018, skal årsopgørelsen for 2016 vedlægges. Søges der i december, skal årsopgørelsen for det sidste kalenderår også vedlægges. Det vil siges, såfremt der søges i december 2018 vedlægges både årsopgørelsen for 2016 og 2017.
Hvis sagen skal anlægges mod en eventuel ægtefælle/samlever, skal dennes årsopgørelse 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 den personlige indtægt og kapitalindkomsten med tillæg af
eventuel udbytteindkomst. Hvis summen af kapitalindkomsten og udbytteindkomsten er negativ, ses der bort
fra den. Et negativt beløb kan altså ikke trækkes fra beløbet for den personlige indkomst.
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.
Beløbsgrænserne kan findes på Civilstyrelsens hjemmeside; http://www.civilstyrelsen.dk.
Retshjælpsforsikring
Ansøgeren skal oplyse, om der er en retshjælpsforsikring. Der kan være knyttet retshjælpsforsikring til familieforsikring (indboforsikring), autokaskoforsikring, husforsikring og bådforsikring. Ansøgeren kan få nærmere oplysninger om retshjælpsforsikringen ved henvendelse til forsikringsselskabet.
Som udgangspunkt kan der ikke meddeles fri proces til en sag, der i forvejen er dækket af en retshjælpsforsikring.
Ansøgningen sendes til Civilstyrelsen
Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg. E-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk eller digital post.
Klageadgang
Civilstyrelsens afslag på fri proces kan påklages til Procesbevillingsnævnet.

NB!
Fri proces ved domstolene
I visse sager er det ikke Civilstyrelsen, men derimod retten, der kan meddele fri proces.
Det gælder navnlig i sager om ægteskab, ægtefælleskifte og forældremyndighed (dog ikke sagsøgeren i sager om ændring af en aftale eller dom efter forældreansvarslovens § 14 og § 17, stk. 2).
Det gælder desuden i ankesager, hvor ansøgeren har fået helt eller delvist medhold i foregående instans, og
modparten anker sagen.
En ansøgning om fri proces i en sådan sag sendes til den domstol, hvor sagen skal behandles.
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