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FRI PROCES 

 

Denne vejledning er tænkt som et redskab, som kan give svar på eventuelle spørgsmål om fri 

proces.  

Der er tale om en vejledning, som tager udgangspunkt i sagen mod E.ON.  

Denne vejledning kan således ikke nødvendig anvendes på andre retssager, idet det afhænger 

af den konkrete sag.  

 

 

Hvad er fri proces? 

Fri proces er, når staten yder økonomisk bistand til anlæggelse af retssag i en civil sag.  

Såfremt man tilkendes fri proces, fritages man for at betale følgende: 

� retsafgift 

� salær til advokaten 

� udgifter, som er afholdt/skal afholdes i forbindelse med retssagen 

� sagsomkostninger til modpartens advokat.  

 

 

Hvem kan få fri proces? 

Økonomisk kriterium: 

For at få fri proces, kræves det, at man opfylder de økonomiske betingelser.  

 

Den økonomiske betingelse vurderes på baggrund af årsindkomsten.  

 

For enlige er indtægtsgrænsen: kr. 275.000,00 

For samlevende er indtægtsgrænsen: kr. 350.000,00 

For hvert hjemmeboende barn under 18 år 

Forhøjes indtægtsgrænsen med  kr. 48.000,00   

Eksempel: 

 

En familie med far, mor og 2 hjemmeboende børn på 2 og 5 år: 
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350.000,00 + 96.000,00 (2 børn à kr. 48.000,00) 

Indtægtsgrænsen vil være kr. 446.000,00 

 

 

Ved vurderingen af indtægtsgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det for-

rige kalenderår.  

 

Dvs., at i og med sagen anlægges i 2010, vil det som udgangspunkt være årsopgørelsen for 

2008, der er afgørende. Der kan dog i visse tilfælde skeles til årsopgørelsen fra 2009, såfremt 

der er sket væsentlige ændringer i årsindkomsten, herunder f.eks. overgang til pension, 

dagpenge eller lignende.   

 

 

Rimelig grund til at føre proces: 

Såfremt de økonomiske betingelser for at få fri proces er opfyldt, er det op til Civilstyrelsen at 

vurdere, om ansøgeren har rimelig grund til at føre proces.  

 

I vurderingen indgår blandt andet følgende kriterier: 

- sagens betydning for ansøgeren 

- udsigten til at få medhold 

- sagsgenstandens/kravets størrelse 

- størrelsen af de forventede omkostninger 

- muligheden for at få sagen prøvet ved et administrativt nævn eller et privat klage- eller 

   ankenævn 

 

Principielle sager: 

Såfremt de sædvanlige betingelser for fri proces ikke er opfyldt, har Civilstyrelsen mulighed 

for at tilkende fri proces, såfremt der er tale om en principiel sag.  

 

En sag kan være principiel, hvis: 

- den er af almindelig offentlig interesse 

- den af mere betydende indgreb for enkeltpersoner eller grupper af personer, samt 

- den kan tjene som præjudikat ved senere tilfælde.  
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Hvor søger man fri proces? 

Fri proces søges hos Civilstyrelsen.  

 

Det skal være en advokat, der søger fri proces.  

 


