
    
 

Klage over afslag på fri proces 
Om udfyldning af blanketten – se vejledningen 

 

Ansøger Rubrik 1 
Skriv ansøgers navn, adresse, mailadresse, CPR-/CVR-nummer og eventuelt telefonnummer. 

 
 

Advokat eller anden repræsentant Rubrik 2 
Hvis ansøger har en advokat eller anden repræsentant, skriv her dennes navn, adresse, mailadresse, CPR-/CVR-nummer og eventuelt 

telefonnummer. 

 
 

Civilstyrelsens afgørelse Rubrik 3 
Skriv datoen for Civilstyrelsens afgørelse samt Civilstyrelsens sagsnummer. Du skal vedlægge kopi af Civilstyrelsens afgørelse. 

 
  



    
 

 
 

Ansøgers personlige forhold Rubrik 4 
Lever ansøger i ægteskab eller samlivsforhold?  Ja  Nej 

Har ansøgeren børn under 18 år, herunder stedbørn og plejebørn, med bopæl hos 

ansøgeren? 
 Ja, antal   Nej 

Her kan du skrive eventuelle supplerende bemærkninger om ansøgers samlivsforhold og forsørgelse af børn under 18 år: 

 
 

Indtægtsforhold Rubrik 5 
Du skal vedlægge kopi ansøgers og ansøgers eventuelle ægtefælles eller samlevers årsopgørelse for forrige kalenderår. Hvis du 

indgiver klagen til Procesbevillingsnævnet i oktober, november eller december måned, bør du endvidere vedlægge kopi af ansøgers og 

ansøgers eventuelle ægtefælles eller samlevers årsopgørelse for sidste kalenderår. Hvis ansøgers og ansøgers eventuelle ægtefælles 

eller samlevers indtægt har ændret sig væsentligt, skal du desuden vedlægge dokumentation for ansøgers og ansøgers eventuelle 

ægtefælles eller samlevers aktuelle indkomstforhold i de sidste 3 måneder. De indkomstoplysninger, som du har sendt til Civilstyrelsen 

i forbindelse med ansøgningen om fri proces, behøver du ikke sende til Procesbevillingsnævnet.   

 
 

Retshjælpsforsikring Rubrik 6 
Har ansøger en retshjælpsforsikring?   Ja (udfyld nedenstående felter i rubrikken)  Nej 

Skriv forsikringsselskabets navn:  

Hvor stor er maksimumsdækningen på retshjælpsforsikringen?  

Har du anmodet forsikringsselskabet om dækning af sagens omkostninger?   Ja  Nej 

Har du fået svar fra forsikringsselskabet?   Ja (du skal vedlægge svaret)  Nej 

Her kan du skrive eventuelle supplerende bemærkninger om retshjælpsforsikring. 

 
 

Retssagen Rubrik 7 
Er den retssag, som ansøgeren søger om fri proces til, anlagt?   Ja (udfyld nedenstående felter i rubrikken)  Nej 

Ved hvilken ret behandles sagen?  

  Byretten i   Østre Landsret   Vestre Landsret   Sø- og Handelsretten   Højesteret 

Er der fastsat en dato for retssagens hovedforhandling?   Ja, til dato  Nej 



    
 

 
 

Begrundelse for klagen Rubrik 8 
Skriv din begrundelse for klagen over Civilstyrelsens afgørelse. 



    
 

 
 

Eventuelle øvrige bilag Rubrik 9 
Her kan du skrive, hvilke eventuelle bilag du har vedlagt klagen. Procesbevillingsnævnet indhenter Civilstyrelsens akter i sagen, og det 

er derfor ikke nødvendigt at sende bilag, som du har sendt til Civilstyrelsen i forbindelse med ansøgningen om fri proces. 

 
 

Dato og navn Rubrik 10 
Skriv dato og dit navn. 

 


	Skriv ansøgers navn adresse mailadresse CPRCVRnummer og eventuelt telefonnummer: 
	Hvis ansøger har en advokat eller anden repræsentant skriv her dennes navn adresse mailadresse CPRCVRnummer og eventuelt telefonnummer: 
	Skriv datoen for Civilstyrelsens afgørelse samt Civilstyrelsens sagsnummer Du skal vedlægge kopi af Civilstyrelsens afgørelse: 
	Ja: Off
	Nej: Off
	Ja antal: Off
	Nej_2: Off
	Her kan du skrive eventuelle supplerende bemærkninger om ansøgers samlivsforhold og forsørgelse af børn under 18 år: 
	Ja udfyld nedenstående felter i rubrikken: Off
	Nej_3: Off
	Skriv forsikringsselskabets navn: 
	Hvor stor er maksimumsdækningen på retshjælpsforsikringen: 
	Ja_2: Off
	Nej_4: Off
	Ja du skal vedlægge svaret: Off
	Nej_5: Off
	Her kan du skrive eventuelle supplerende bemærkninger om retshjælpsforsikring: 
	Ja udfyld nedenstående felter i rubrikken_2: Off
	Nej_6: Off
	Byretten i: Off
	Østre Landsret: Off
	Vestre Landsret: Off
	Sø og Handelsretten: Off
	Højesteret: Off
	Ja til dato: Off
	Nej_7: Off
	Skriv din begrundelse for klagen over Civilstyrelsens afgørelse: 
	Her kan du skrive hvilke eventuelle bilag du har vedlagt klagen Procesbevillingsnævnet indhenter Civilstyrelsens akter i sagen og det er derfor ikke nødvendigt at sende bilag som du har sendt til Civilstyrelsen i forbindelse med ansøgningen om fri proces: 
	Skriv dato og dit navn: 


