Fri proces
Bliver du sagsøgt eller ønsker du at anlægge retssag, så har du mulighed for at få dine omkostninger til
retssagens førelse dækket af staten. Dette kaldes fri proces.
Staten betaler således alle dine omkostningerne ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om du vinder
eller taber sagen.
Økonomiske betingelser
For at kunne søge fri proces skal du opfylde visse økonomiske betingelser.
De økonomiske betingelser reguleres årligt. Se civilstyrelsens hjemmeside for de til en hver tid gældende satser:
http://www.civilstyrelsen.dk/Fri_proces/fri_proces/okonomiske_betingelser.aspx
Det gældende, at for at kunne komme i betragtning til at få fri proces, at din personlige indkomst med tillæg af
positiv kapitalindkomst være under satsen. Hvis du er gift eller samlevende gælder en højre sat for dig og din
partners samlede indtægt.
Handler din sag om ægteskab eller forældremyndighed, skal din ægtefælles eller samlevers indkomst dog ikke
medregnes.
Har du børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som bor hos dig, forhøjes indtægtsgrænsen med et fastsat
beløb pr. barn. Hvis du betaler børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes indtægtsgrænsen dog
ikke.
"Rimelig grund"
Du kan kun få fri proces, hvis der er en rimelig mulighed for, at du kan vinde sagen.
Har du en retshjælpsforsikring, som dækker din sag, vil du kun få fri proces til at dække din selvrisiko
(se afsnit om retshjælpsforsikring).
Ansøgning om fri proces skal indsendes til Civilstyrelsen af en advokat, eks. Hesteadvokaten, som samtidig vil
være behjælpelig med at vurdere om din sag opfylder betingelsen om rimelig grund til at føre proces.
Civilstyrelsen vil på baggrund af den af advokaten fremsendte redegørelse vurdere om du har rimelig grund
til at føre proces og dermed få fri proces.
Sagstyper
Du kan få fri proces i mange forskellige typer retssager.
Som oftest kan du dog ikke få fri proces i følgende sager:
- erhvervssager, dvs. du er aktiv erhvervsdrivende, og sagen har erhvervsmæssig karakter, - sager som kan
behandles ved et forbrugerklagenævn, såsom Byggeriets Ankenævn, Ankenævnet for Forsikring osv.
- sager der vedrører æreskrænkelse,
- sager der dækkes af din retshjælpsforsikring.

