Offentlig retshjælp
Offentlig retshjælp, også kaldet den almindelige retshjælpsordning, betyder at staten yder et tilskud til dine
omkostninger ved at søge advokathjælp.
Forskellen på offentlig retshjælp og fri proces er, at for at få fri proces skal der være tale om en retssag.
For at få offentligt retshjælp skal der blot være tale om, at du har brug for advokatrådgivning i bred
forstand, se dog undtagelser nedenfor.
Du søger om offentlig retshjælp gennem din advokat.
Økonomiske betingelser
For at kunne søge offentlig retshjælp skal du opfylde visse økonomiske betingelser.
De økonomiske betingelser reguleres årligt og pr. 1. januar 2018 er det gældende, at for at kunne
komme i betragtning til at få fri proces, skal din personlige indkomst i 2017 med tillæg af
positiv kapitalindkomst være under kr. 322.000,-. Hvis du er gift eller samlevende skal din og din
partners samlede indtægt være under kr. 409.000,-.
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 kr. 56.000,- pr. barn.
Har du f.eks. tre børn, er indtægtsgrænsen således 3 x 56.000,- + 322.000,- = kr. 490.000,- for enlige
og 3 x 56.000,- + 409.000,- = kr. 577.000,- for ægtepar og samlevende.
Hvis du betaler børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes indtægtsgrænsen dog ikke.
Tilskud
Tilskuddet fra det offentlige eller forsikringsselskabet udgør 75 % af advokatregningen, dog maksimalt
kr.817,50,- incl. moms og du skal selv betale kr. 272,50,- incl. moms.
Advokatens salær udgør altså i alt kr. 1.090,-.
Alle priser er for 2018 og reguleres årligt af staten.
Udvidet offentligt retshjælp
Er der i din sag udsigt til, at der med modparten kan findes en mindelig løsning, dvs. et forlig, har du
mulighed for at få udvidet offentlig retshjælp.
Her udgør tilskuddet maksimalt kr. 2.490,- incl. moms, dog skal du selv betale mindst 50 % af
regningen.
Får du udvidet retshjælp til dækning af en advokatregning på kr. 2.490,-, så skal du således selv betale
kr. 1.245,- incl. moms.
Får du retshjælp af en advokat til at ansøge om fri proces, skal du dog ikke betale noget selv.
I disse tilfælde betaler staten eller forsikringsselskabet hele vederlaget. Du kan med andre ord få gratis
hjælp hos advokaten til at søge om fri proces, hvis det kan gøres inden for rammerne
af retshjælpsordningen.
Alle priser er for 2018 og reguleres årligt af staten.
Sagstyper:
Du kan få retshjælp eller udvidet retshjælp i mange forskellige typer sager.
Du kan dog ikke få retshjælp eller udvidet retshjælp i følgende sager:
- erhvervssager, dvs. du er aktiv erhvervsdrivende, og sagen har erhvervsmæssig karakter,
- gældssaneringssag,
- sager imod offentlige myndigheder, som yder vejledning og bistand i fornødent omfang,
- straffesager,
- sager som kan behandles ved et klagenævn,
- sager der dækkes af din retshjælpsforsikring.

