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Vedrørende dine ansøgninger om fri proces til sager mod Østjyllands
Politi, Aarhus Universitet og Uddannelses- og Forskningsministeriet
Civilstyrelsen beder dig om inden 2 uger fra i dag at indsende:
 oplysning om, hvilke påstande du agter at nedlægge under sagerne. Påstanden er det resultat, som du ønsker, at sagen skal have, eksempelvis
at dine modparter tilkendes at betale dig et bestemt beløb eller tilpligtes
at anerkende en bestemt retsstilling. Såfremt du ønsker at nedlægge betalingspåstande, bedes du opgøre beløbene. Civilstyrelsen bemærker, at
påstandene skal have en sådan klarhed, at de er egnede til at indgå i en
domskonklusion.
Såfremt oplysningerne ikke er modtaget inden 2 uger fra i dag, risikerer
du, at Civilstyrelsen ikke har mulighed for at tage stilling til, om du opfylder betingelserne for fri proces i retsplejelovens § 329.
Inden for samme frist bedes du endvidere indsende:
 oplysning om, hvordan Uddannelses- og Forskningsministeriet forholder sig og kopi af eventuel korrespondance. Hvis du ikke indsender oplysninger herom, vil styrelsen eventuelt foretage høring af modparten.
Såfremt Civilstyrelsen ikke modtager ovennævnte oplysninger inden 2
uger fra i dag, vil sagen blive afgjort ud fra de oplysninger, styrelsen allerede har.
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Du bedes henvise til styrelsens sagsnummer, når du sender oplysningerne
herind.
Vejledning vedrørende retshjælp
Civilstyrelsen kan vejlede om, at du har mulighed for at henvende dig i en
retshjælpsinstitution med henblik på gratis juridisk rådgivning. På Civilstyrelsens hjemmeside kan du se en liste over retshjælpsinstitutioner, som
yder retshjælp.
Du har endvidere mulighed for at henvende dig til en advokat og anmode
om retshjælp i henhold til bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater. Du kan ved henvendelse til retten få oplyst, hvilke advokater, der
yder retshjælp. På Civilstyrelsens hjemmeside kan du få yderligere oplysninger om ordningen og om betingelserne for at opnå denne form for retshjælp.
På styrelsens hjemmeside under Fri proces kan du finde oplysninger om
offentlig retshjælp ved advokater og retshjælpsinstitutioner, herunder en liste over institutionerne.
Med venlig hilsen

Cecilie Sørensen
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