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Til parterne på vedlagte høringsliste
   

Høring over udkast til bekendtgørelse om fri proces

Vedlagt sendes Civilstyrelsens udkast til bekendtgørelse om fri proces.

Bekendtgørelsen er i det væsentlige en videreførelse af gældende regler i 

bekendtgørelse om fri proces, som bl.a. fastsætter regler om, hvilke oplys-

ninger der skal vedlægges en ansøgning om fri proces og regler om opgø-

relsen af indtægtsgrundlaget. Bekendtgørelsen regulerer endvidere årligt 

indtægts- og beløbsgrænserne for fri proces. Det bemærkes, at der i udka-

stet er medtaget de forventede beløbsreguleringer af indtægts- og beløbs-

grænserne for 2020. 

Med bekendtgørelsen fastsættes, som noget nyt, regler om obligatorisk 

brug af digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgninger om fri proces til 

Civilstyrelsen. De nye regler, som fremgår af bekendtgørelsens §§ 5-7, 

fastsættes i medfør af bemyndigelsen i retsplejelovens § 330, stk. 2, der 

blev indsat ved lov nr. 710 af 8. juni 2018 om ændring af retsplejeloven 

(Vidneudelukkelse for patentrådgivere, obligatorisk digital selvbetjening 

ved ansøgning om fri proces m.v.).

Der er tale om udmøntning af ordningen om obligatorisk digital selvbetje-

ning, som er beskrevet i lovforslag nr. L 157 af 28. februar 2018. Der hen-

vises til punkt 2.2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget og be-

mærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 10. I bekendtgørelsen fastsættes så-

ledes nærmere regler om brugen af den digitale selvbetjening, herunder Ci-

vilstyrelsen mulighed for at dispensere fra kravet om anvendelse af digital 

selvbetjening. 
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Civilstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til ud-

kastet senest den 12. december 2019, kl. 12.00.

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Der vedlægges en oversigt over hørte myndigheder og organisationer m.v.

Med venlig hilsen

Camilla H. Nielsen
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