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Afgørelse 

Du har klaget over Civilstyrelsens afgørelse af 30. november 2020 om ikke at meddele dig fri 

proces efter retsplejelovens § 329 til en sag mod Aarhus Universitet, Forskningsministeriet og 

Østjyllands Politi om overtrædelser af straffeloven og domstolsprøvelse af de forskellige 

myndigheders sagsbehandling og afgørelser i forbindelse med behandlingen af en 

eksamensklage. 

Procesbevillingsnævnet har besluttet at meddele afslag på fri proces. 

Sagen er blevet behandlet på møde den 28. januar 2021 i Procesbevillingsnævnets afdeling for fri 

proces. 

I forhold til den del af sagen, der angår spørgsmålet om fri proces til at føre en sag om 

overtrædelser af straffeloven, bemærkes det, at fri proces efter reglerne i retsplejelovens kapitel 31 

forudsætter, at der foreligger en tvist, der skal afgøres i den borgerlige retsplejes former. Der er 

således ikke hjemmel til at meddele fri proces til denne del af sagen. Nævnet ændrer derfor ikke 

Civilstyrelsens afgørelse herom.  

I forhold til den del af sagen, der angår spørgsmålet om fri proces til at føre en sag om 

domstolsprøvelse af de forskellige myndigheders sagsbehandling og afgørelser, bemærkes det, at 

der efter retsplejelovens § 329 kan meddeles fri proces, når særlige grunde taler for det. Dette 

gælder navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som 

har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation. 
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Efter sagens oplysninger og det, der er anført i ansøgningen og klagen, finder nævnet, at 

betingelserne for at meddele fri proces efter denne bestemmelse ikke er opfyldt. Nævnet ændrer 

derfor ikke Civilstyrelsens afgørelse herom. 

 
På nævnets vegne 
 
 
Christian Sivert Brogaard  

Souschef  


