
 

 

 

Formandsbemyndigelser i Procesbevillingsnævnets afdeling 
for fri proces 
 

Afdelingsformanden har følgende formandsbemyndigelser: 

Genoptagelse 

- Afslag på genoptagelse, når der ikke foreligger væsentlige nye oplysninger. 

- Genoptagelse og hjemvisning til Civilstyrelsen, når styrelsens afslag er begrundet med, at der er en 

retshjælpsforsikring, men det over for Procesbevillingsnævnet er dokumenteret, at forsikringsselskabet har givet 

afslag på retshjælpsdækning. 

- Genoptagelse og meddelelse af fri proces i genoptagelsessager i bl.a. erstatningssager om påstandsudvidelse 

vedrørende de samme poster, som nævnet tidligere har meddelt fri proces til. 

- Genoptagelse og meddelelse af fri proces til en betalingspåstand i sager, hvor nævnet tidligere har meddelt fri 

proces til en anerkendelsespåstand (konvertering af påstanden). 

- Genoptagelse og tilbagesendelse til Civilstyrelsen i tilfælde, hvor der åbenbart er grundlag herfor, men hvor det 

ikke er åbenbart, at der skal meddeles bevilling. 

 

Retshjælpsforsikring 

- Hjemvisning til Civilstyrelsen, når styrelsens afslag er begrundet med, at der er en retshjælpsforsikring, men det 

over for Procesbevillingsnævnet er dokumenteret, at forsikringsselskabet har givet afslag på retshjælpsdækning. 

- Stadfæstelse af Civilstyrelsens afslag under henvisning til, at ansøgeren har en retshjælpsforsikring, der ikke har 

afslået dækning til sagen, og hvor sagen efter sin art utvivlsomt er omfattet af forsikringen. 

- Retshjælpsforsikringsafslag i tilfælde af, at Civilstyrelsen har meddelt realitetsafslag, og hvor det over for 

Procesbevillingsnævnet oplyses, at ansøgeren har en retshjælpsforsikring, der ikke har givet afslag, og hvor 

sagen efter sin art utvivlsomt er omfattet af forsikringen. 

 

Økonomiske betingelser 

- Stadfæstelse i tilfælde af, at Civilstyrelsen har meddelt afslag under henvisning til, at de økonomiske betingelser 

ikke er opfyldt, og hvor § 329 ikke er påberåbt over for Civilstyrelsen, og hvor det er utvivlsomt, at ansøgeren ikke 

opfylder de økonomiske betingelser. 

 

Manglende indsendelse af nødvendige oplysninger 

- Stadfæstelse af Civilstyrelsens henlæggelse af sagen på grund af manglende indsendelse af oplysninger, der er 

nødvendige for sagens behandling i de tilfælde, hvor oplysningerne heller ikke er indsendt til 

Procesbevillingsnævnet. 

- Henlæggelse af sager, hvor klager ikke har indsendt nødvendige oplysninger – f.eks. oplysninger om 

økonomiske forhold – til Procesbevillingsnævnet trods opfordring hertil med varsling om mulig henlæggelse af 

sagen. 

 

Andet 

- Bevilling efter § 329 i sager, hvor nævnets afdeling for appeltilladelser har givet tredjeinstansbevilling. 

- Afgørelse vedrørende klage over Civilstyrelsens afslag på aktindsigt. 

- Afvisning af sager, der er modtaget for sent, og hvor der åbenbart ikke foreligger undskyldende omstændigheder.  

 
 

 


