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(retshjælp, retshjælpsforsikring og fri proces)

Birgitte Arent Eiriksson
Vicedirektør



• Adgangen til domstolene er beskyttet i både Grundlovens § 63 og Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention art. 6.

• Borgerne har dog ikke de samme personlige og økonomiske ressourcer til at gøre deres ret 
gældende…

• Den danske retshjælpsmodel skal sikre lige adgang til domstolene:

ADGANGEN TIL DOMSTOLENE





RETSHJÆLP



FORSKYDNING I RETSHJÆLPSAKTØRER



GEOGRAFISKE UDFORDRINGER

Ca. halvdelen af retshjælpskontorerne befinder 
sig i de fire største byer. 

Der er større byer, som slet ikke har et 
tilskudsberettiget retshjælpskontor.

Visse steder skal man rejse mere end 50 km.

Advokatvagterne er bedre fordelt i landet, 
men henvender sig mest til middelklassen.



BEGRÆNSNINGER I 
SAGSOMRÅDER/BORGERE

• Nogle sagstyper, herunder verserende sager i forvaltningen er 
undtaget (der kan dog ydes hjælp til klager).

• Indkomstgrænser svarende til fri proces-ordning.

• Ovenstående begrænsninger rammer advokater og 
retshjælpskontorerne forskelligt.

• Ikke mulighed for at målrette retshjælpen til bestemte 
persongrupper (f.eks. udsatte grupper) og/eller bestemte 
sagsområder (f.eks. socialret).



RETSHJÆLPSFORSIKRING



• Ca. 95 % af borgerne har en familie-/indboforsikring, der også indeholder en 
retshjælpsforsikring, som betaler omkostninger til retssager. 

• En række almindelige sagsområder er undtaget dækning:

HVAD DÆKKES IKKE?

• Erhvervssager 

• Skatte- og afgiftssager

• Sager om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samvær og underholdspligt. 

• Sager om formueforhold, ejendomsret, samejeforhold opstået i forbindelse med indgåelse eller opløsning af 

ægteskab mv.

• Dødsbobehandling og arv. 

• Private injuriesager (med enkelte undtagelser)

• Straffesager (gælder ikke civilretlige tvister i den forbindelse). 

• Inkassosager mod forsikringstager (medmindre der er berettiget tvivl om fordringens eksistens og/eller størrelse). 



• Man skal selv betale en række udgifter:
- advokatens arbejde med ansøgningen, sjældent under 5.000 kr., 
- indledende undersøgelser, sjældent under 20.000 kr., 
- selvrisiko på 10 %, minimum 2.500 kr., og
- udgifter over dækningsloftet, som typisk er 175.000 kr. 

• I en sag om f.eks. tabt arbejdsevne kan man nemt stå med en regning på 
250.000 kr.

• Betyder, at nogle borgere afholder sig fra at gøre deres ret gældende, giver 
efter for modpartens krav eller indgår ufordelagtige forlig

HVAD DÆKKES IKKE?



FRI PROCES



Indkomstgrænser
Enlige: 336.000 kr. og samlevende: 427.000 kr. i alt. Beløbene forhøjes med 58.000 kr. pr. barn.

Retshjælpsforsikring 
Retshjælpsforsikring går forud for fri proces (ærgerligt da alle omkostninger dækkes her).

Rimelig grund 
Ansøgeren skal have rimelig grund til at føre sagen. Der lægges bl.a. vægt på: 
1) sagens betydning for ansøgeren 
2) udsigten til, at ansøgeren vil få medhold
3) sagsgenstandens størrelse
4) størrelsen af de forventede omkostninger
5) muligheden for at få sagen behandlet et andet sted

I nogle sager er der ikke krav om rimelig grund, f.eks. sager om ægteskab og forældremyndighed. 

Undtagelsestilfælde 
Når særlige grunde taler for det, kan man få fri proces, selvom betingelserne ikke er opfyldt. Gælder navnlig, 
hvis sagen er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller hvis sagen har væsentlig 
betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.

BETINGELSER



• Antallet af sager faldt med ca. 58 % fra 2007 til 2017, mens det samlede antal civile sager 
alene faldt med ca. 23 %.

• Heller ikke ændringen af fri proces-ordningen i 2007 eller indførelsen af småsagsprocessen 
i 2008 mv. synes at kunne forklare det store fald. 

ANTALLET AF SAGER MED FRI PROCES FALDER



Udbredelse af retshjælpsordningerne, gøre det muligt at yde 
målrettet og opsøgende retshjælp og understøtte rådgivning i 
verserende forvaltningssager.

UDVALGTE ANBEFALINGER

Afdækning af bedre økonomisk dækning i retshjælpsforsikringer.

Et bedre samspil mellem de tre ordninger – eller måske et helt nyt 
system?

En undersøgelse af baggrunden for det store fald i antal sager 
med fri proces.

Udvidelse af kriterierne i vurderingen af, om ansøgeren har rimelig 
grund til at føre sag, således at sagens betydning for domstolenes 
kontrol med statsmagten også indgår i vurderingen om fri proces.
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Udfordringer for mindre erhvervsvirksomheder
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FRI PROCES TIL 
ERHVERVSVIRKSOMHEDER

§ 328, stk. 2:
Hvis rimelig grund til at føre proces.

Vurderes efter sagens betydning, udsigten til at få medhold, 
sagens størrelse de forventede omkostninger.

Men kun undtagelsesvis til sager der udspringer af ansøgers 
erhvervsvirksomhed.



FRI PROCES TIL 
ERHVERVSVIRKSOMHEDER

§ 329: 
Fri proces kan i øvrigt gives når særlige grunde taler herfor f.eks.

Hvis sagen er af principiel karakter og af alm. offentlig interesse

Eller af væsentlig betydning for ansøgers erhvervsmæssige 
situation (SMV virksomheder)

Konklusion: Det er endog meget svært for en erhvervsdrivende 
af få fri proces i en sag mod det offentlige.



SÆRORDNING FOR SKATTESAGER

• Efter Skatteforvaltningslovens § 52 gives 50% 
omkostningsdækning i alle sager, dog 100% hvis sagen 
vindes.

• Gives efter § 54 i sager som påklages administrativt eller 
indbringes for domstolene.

• Omfatter udgifter til sagkyndig bistand, retsafgifter, syn – og 
skøn og sagkyndige erklæringer og pålagte 
sagsomkostninger.

• Modregning for tillagte sagsomkostninger, offentlig retshjælp 
og indgående moms.



RETSHJÆLPSFORSIKRING FOR 
ERHVERVSVIRKSOMHEDER
• Dækker ikke tvister med myndigheder om skatte og afgiftsspørgsmål.

• Andre tvister med offentlige myndigheder, hvis den endelige 
administrative afgørelse ikke kan indbringes for de almindelige 
domstole.

• Dækker kun advokatsalær fastsat efter landsretspræsidenternes 
vejledende takster.

• Disse udgør ca. 30% af de reelle advokatomkostninger

• Advokater med indsigt i erhvervsforhold vil generelt ikke føre sager på 
disse vilkår.

Resultat: Retshjælpsforsikring sikrer ikke 
erhvervsvirksomheders adgang til at føre retssager 
mod offentlige myndigheder.



EGEN BETALING

• Hvis en erhvervsvirksomhed beslutter sig for at føre sag mod det 
offentlige vil virksomheden lide et tab selvom sagen vindes.

• Får virksomheden tilkendt 30.000 kr. i sagsomkostninger hos det 
offentlige vil virksomhedens reelle udgift til advokat formentlig 
være 100.00.kr, hvilket er det samme som et tab på 70.000 kr.

• Konklusion: At føre sager mod det offentlige kræver derfor at 
virksomheden har en solid økonomi.
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