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RETSHJÆLPSBETINGELSER

1.0 Betingelser for retshjælp
1.1 Ethvert medlem af Centralforeningen for Stampersonel (CS) er berettiget til retshjælp i
tvister, der er opstået under medlemskabet, vedrørende medlemmets ansættelsesforhold i
egenskab af dets ansættelse i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. Tvister med CS er dog ikke
omfattet af retshjælpsordningen.
1.2 Foreligger der ingen tvist, men skønner CS, at der er behov for retshjælp, kan denne ydes
til afklaring af et retsspørgsmål af betydning for et medlems vurdering af sin situation – nu
og/eller for fremtiden – i forhold til sin arbejdsgiver.
1.3 Det er en betingelse for ydelse af retshjælp, at medlemmet ikke er i restance med
kontingentbetaling.
1.4 Retshjælp ydes i sager, der vedrører medlemmets ansættelsesforhold i enten Forsvaret
eller Beredskabsstyrelsen.
1.5 Retshjælp ydes ikke i straffesager, skattesager, sociale sager og lignende sager,
medmindre CS i særlige tilfælde træffer beslutning herom.
1.6 Retshjælp kan nægtes i sager, der af CS skønnes urimelige at føre.

2.0 Rådighed over sagen
2.1 Medlemmet er forpligtet til at følge de anvisninger, som CS eller dennes advokat måtte
give. Herunder er medlemmet forpligtet til at bidrage til oplysning af sagen.
2.2 CS har fuld rådighed over, hvilke processuelle skridt, der skal tages, herunder hvorvidt der
skal indgås forlig, aftale om sagens omkostninger, samt hvorvidt en tabt sag skal appelleres.
CS forbeholder sig ligeledes ret til at lade retshjælpen ophøre, såfremt sagen skønnes
åbenbart urimelig at fortsætte.

2.3 Såfremt det er muligt, høres medlemmet, inden der foretages væsentlige processuelle
skridt herunder indgåelse af forlig. Uopsættelige processkridt kan dog altid foretages uden
forelæggelse for medlemmet.
2.4 Medlemmet må ikke selv modtage et vundet beløb fra modparten. Dette skal ske gennem
CS eller med
CS’ godkendelse.
2.5 CS vælger den advokat, der skal bistå medlemmet. Medlemmet høres om muligt herom.
Kan medlemmet ikke godkende den foreslåede advokat, kan CS afslå at yde retshjælp.

3.0 Omfattede omkostninger
3.1 Retshjælpen dækker salær til den antagne advokat, de til modparten eventuelt tilkendte
sagsomkostninger, retsgebyr samt øvrige omkostninger, der relaterer sig til sagens
gennemførelse.
3.2 Særlige omkostninger til f.eks. revisorbistand eller voldgift, eller andre særlige
omkostninger såsom syn og skøn, der forhøjer CS’ omkostninger væsentligt, betales kun
såfremt CS skønner disse nødvendige til sagens oplysning og gennemførelse.
3.3 Omkostningsdækning omfatter udgifter til bistand ydet fra det tidspunkt, hvor der efter
anmeldelse af sagen til CS, foreligger et tilsagn fra CS om dækning af sagens omkostninger.
3.4 Medlemmet må ikke selv foretage processuelle skridt, efter CS har overtaget behandlingen
af sagen, jf. pkt. 2.3. Dette medfører bl.a., at medlemmet ikke må indgå forligsaftaler direkte
med modparten. I modsat fald er medlemmet forpligtet til at betale de omkostninger CS har
afholdt i sagen.
3.5 Såfremt det konstateres, at medlemmet har givet urigtige oplysninger, ikke har svaret på
den udpegede advokats eller CS’ henvendelser, er udeblevet fra møder hos den udpegede
advokat eller CS, eller er udeblevet fra retsmøder, og dette har medført, at sagen må hæves
eller er tabt, er medlemmet forpligtet til at betale de med sagen forbundne omkostninger.
3.6 Såfremt medlemmet, efter der er udpeget en advokat til denne, ønsker sagsbehandlingen
afsluttet, må medlemmet selv afholde de omkostninger CS har afholdt til sagen.
3.7 Såfremt et medlem udelukkes af CS pga. kontingentrestance, efter sagen er overgivet til
den udpegede advokat, er medlemmet forpligtet til at betale samtlige omkostninger CS har
afholdt i sagen.
3.8 Erstatning eller modkrav, som modparten er tilkendt, erstattes ikke af CS.

4.0 Offentliggørelse af sag
4.1 CS forbeholder sig ret til - med behørig anonymisering - at referere retshjælpssager
offentligt i det omfang, hvor det skønnes af betydning for CS’ formål.

