
Vejledning om udfyldning af ansøgningsblanketten om fri proces 
 
 
Du kan ansøge retten om fri proces i følgende sager: 
 
1. Sager om ægteskab og forældremyndighed.  
Hvis du som sagsøger i en sag ønsker at få fælles forældremyndighed, overført forældremyndigheden
eller bopælspligten over et barn, som modparten i følge en aftale eller en dom har forældremyndigheden 
eller bopælsretten over. I disse tilfælde skal du ansøge Civilstyrelsen om fri proces.
 
2. Sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i 
a) en kredsbestyrelse i en advokatkreds 
b) et huslejenævn eller et beboerklagenævn 
c) et centralt statsligt klagenævn (f.eks. Forbrugerklagenævnet) eller 
d) et privat klage- eller ankenævn godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender.  
     (se www.forbrugerstyrelsen.dk), 
 
og hvor du har anlagt sagen for at få afgørelsen eller forliget opfyldt, eller hvor du er blevet sagsøgt 
af modparten, som vil have afgørelsen eller forliget ændret. 
 
3. Sager, hvor Forbrugerombudsmanden eller retten har meddelt et påbud efter 
markedsføringsloven, og hvor du som forbruger i kraft af påbuddet har krav på tilbagebetaling af et 
pengebeløb. 
 
4. Fogedsager, hvis fogedretten skønner, du har behov for advokatbistand.  
 
5. Appelsager, hvor du har fået helt eller delvis medhold i retten, og sagen er appelleret af 
modparten. Hvis du havde fri proces i den tidligere sag, skal du ikke søge igen. 
 
6. Sager om hel eller delvis frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed. 
 
I alle andre typer civile sager skal du sende ansøgningen om fri proces til Civilstyrelsen. Du kan få 
mere vejledning på http://www.civilstyrelsen.dk. 
 
Om de enkelte rubrikker i blanketten 
 
Rubrik 1: Ansøgeren 
Her skal du skrive navn, adresse og telefonnummer. Hvis I er flere, der søger om fri proces, skal I 
udfylde et skema hver.  
 
Rubrik 2: Modparten 
Her skal du skrive navn og adresse på modparten i sagen. Hvis du ved, at modparten har en 
advokat, skal du skrive navn og adresse på advokaten. 
 
Rubrik 3: Ansøgerens personlige forhold 
Hvis du lever sammen med din ægtefælle eller samlever, skal du oplyse det i denne rubrik. Retten 
skal bruge oplysningen for at kunne tage stilling til, om du opfylder de økonomiske betingelser for 
at få fri proces. 
 

http://www.forbrugerstyrelsen.dk/
http://www.civilstyrelsen.dk/fri_proces.aspx


Retten skal også vide, om du har børn under 18 år boende hos dig, eller om du betaler størstedelen 
af udgifterne til at forsørge et eller flere børn, som ikke bor hos dig. Oplysningen er vigtig, da du 
må have en højere årsindkomst, hvis du betaler for forsørgelsen af nogle børn. 
 
Rubrik 4: Indtægtsforhold 
Ved vurderingen af, om du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, anvender retten din 
årsopgørelse for forrige år. Hvis du søger om fri proces i 2007, skal retten derfor bruge oplysningen 
om dine indtægtsforhold i 2005.  
 
Er der sket væsentlige ændringer i dit indtægtsgrundlag i forhold til de oplysninger der er lagt til 
grund i din årsopgørelse for forrige år, anvender retten dine aktuelle indkomstforhold. Du skal 
derfor sammen med din årsopgørelse for forrige år indsende oplysninger om dine aktuelle 
indtægtsforhold i form af kopi af lønsedler for de seneste 3 måneder inden ansøgningen sammen 
med den seneste årsopgørelse, du har fået. Det samme gælder, hvis du ikke har fået opgjort et 
indtægtsgrundlag. 
 
Hvis du bor sammen med din ægtefælle eller samlever, er det jeres samlede indtægtsgrundlag, der 
er afgørende for, om du kan få fri proces. Det gælder dog ikke i de sager, hvor din ægtefælle eller 
samlever har modstående interesser. I sager om ægteskab og forældremyndighed, hvor ansøgning 
om fri proces er modtaget inden 1. oktober 2009, anvendes altid ansøgerens eget indtægtsgrundlag
og indtægtsgrænsen for enlige. 
 
Rubrik 5: Retssagen 
Da retten kun kan give fri proces i visse typer sager, skal du kort beskrive, hvad sagen drejer sig 
om. De typer sager, du kan søge fri proces til, er nævnt i indledningen til denne vejledning. 
 
Hvis du har en skriftlig afgørelse i sagen f.eks. fra statsforvaltningen eller huslejenævnet, skal retten 
have en kopi sammen med ansøgningen.  
 
Rubrik 6: Retshjælpsforsikring 
Du kan ikke få fri proces af retten, hvis du har en forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen. 
De fleste almindelige forsikringer har tilknyttet en retshjælpsforsikring. Inden du sender din 
ansøgning om fri proces til retten, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Du skal spørge selskabet, 
om du har en retshjælpsforsikring, og om den dækker omkostningerne ved sagen.  
 
Du kan læse mere om retshjælpsforsikringer på www.forsikringsoplysningen.dk 
 
Rubrik 7: Advokat 
Hvis der er en bestemt advokat, du gerne vil have til at føre din sag, skal du udfylde rubrik 7. 
 
Hvis du ikke udfylder rubrikken, vælger retten en advokat for dig. 
 
Rubrik 8: Dato og underskrift 
Du skal huske at underskrive blanketten. Husk også at vedlægge kopi af årsopgørelsen, når du 
sender blanketten. 
 
Hvor skal ansøgningen sendes til? 
 
Du skal sende din ansøgning til den byret, der behandler, eller skal behandle den sag, du søger fri 
proces til.  

http://www.forsikringsoplysningen.dk/


 
Som udgangspunkt skal en sag behandles af byretten i den retskreds, hvor den person, som sagen 
anlægges mod, bor.  
 
I sager om ægteskab og forældremyndighed skal du sende din ansøgning til den byret, som 
statsforvaltningen har sendt sagen til. Hvis du er i tvivl, kan du ringe til statsforvaltningen og 
spørge, hvilken byret sagen er sendt til. 
 
I sager om lejemål skal sagen behandles af byretten i den retskreds, hvor lejemålet ligger. 
 
Du kan få hjælp til at finde den rigtige retskreds og byrettens navn og adresse på www.domstol.dk. 
 
Hjælp 
Hvis du i øvrigt har spørgsmål til udfyldelsen af blanketten, er du velkommen til at kontakte retten. 
   
 
 

http://www.domstol.dk/find/Pages/index.aspx

